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Organisasi tergantung pada sistem informasi untuk dapat berdaya saing. 

Informasi juga merupakan sumber daya, sama seperti pabrik dan peralatan. 

Produktivitas, sebagai faktor yang penting untuk mempertahankan daya saing 

perusahaan, dapat ditingka tkan dengan sistem informasi yang lebih baik. 

Akun tansi sebagai suatu sistem informasi, mengidentifikasi, mengumpulkan, 

memproses dan mengomunikasikan informas i ekonomi men genai suatu entitas ke 

berbagai kelompok orang. Informasi meru pakan suatu data yang diorganisasi yang 

dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem merupakan 

sekumpulan sumbar daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam melakukan usahanya perusahaan membutuhkan Sistem Informasi 

Akun tansi yang dapat menunjang berbagai kegiatan dan aktivitas perusahaan, 

Sistem informasi akuntansi yang digunakan harus mampu menyediakan informasi 

bagi berbagai tingkatan, sistem informasi akuntansi ini harus mudah dimengerti 

oleh pihak interen maupun eksteren perusahaan, dan harus relevan.

Untuk memahami pengertian sistem informasi akuntansi perlu diketahui 

terlebih dahulu beberapa penger tian mengenai sistem itu sendiri. Sebelumnya 

penulis akan kemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem i tu.

mengemukakan pengertian sistem yang dialih bahasa oleh 

, sebagai berikut:

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Informas i Akuntans i

2.1.1 Pengertian sistem

Wilkinson

Agus Mulyana (1993:3)

“Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu 
sasaran atau lebih. Sistem ini mengkoordinasi sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mengubah masukan-masukan menjadi 
keluaran. Sumber daya dapat berupa bahan (material) atau mesin 
bisa juga tenaga surya, bergantung pada macam-macam sistem yang 
dibicarakan.”
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Sedangkan menurut yang kemudian  diterjemahkan oleh 

memberikan pengertian sistem sebagai 

berikut:

Artinya: 

Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah suatu 

kerangka kerja tahapan yang terpadu dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan sebelumnya.

Selain membutuhkan sebuah sistem, perusahaan juga diharapkan mampu 

memperoleh  informasi yang tepat dan akurat. Informasi dimaksudkan untuk 

memperoleh  data yang relevan dan berguna bagi perusahaan dan sebaga i dasar 

untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian.

yang diterjemahkan oleh definisi 

informasi sebagai berikut:

Pengertian informasi  dikemukakan pula oleh 

sebagai berikut:

Leon Youssef La 

Midjan dan Azhar Susanto (2001 : 3) 

“Suatu sistem dapat diber i pengertian sebagai suatu seni dari 
kompone n yang saling berkaitan, bekerja sama di dalam suatu 
kerangka kerja tahapan yang terpadu untuk mencapai tujuan yang 
telah diterapkan sebelumnya”.

2.1.2 Pengertian Informas i

Wilkinson Agus Mulyana (1993:3)

“ Produk dari sistem informas i adalah informasi yang dihasilkan. 
Informasi tidak sama dengan data. Data adalah fakta, angka bahkan 
simbol mentah secara bersama-sama mereka merupakan masukan 
bagi suatu sistem informas i. Sebaliknya informas i terdiri dari data 
yang telah di transformasi dan dibuat lebih bernilai melalui 
pemprosesan. Idealnya, informas i adalah pengetahuan yang berarti 
dan berguna untuk mencapai sasaran.”

Ruchyat Kosasih (1992:11)

“Data dapat terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima sebagai 
input terhadap suatu sistem informasi dan disimpan serta diolah, 

“ ... a system can be defined as a set of integrated  elements working 

within an established frame work of steps to accomplish predetermined 

goals”.
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Dari kedua definisi di atas  dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang 

telah diolah dalam suatu proses menjadi suatu bentuk yang lebih bernilai dan lebih 

berguna bagi penerimanya se rta dapat digunakan sebagai bahan dasar pengmbilan 

keputusan oleh  manajemen baik pada saat ini maupun pada masa yang akan 

datang.

Menurut mengemukakan

bahwa :

Sebelum membahas pengertian pengolahan data alangkah baiknya 

mengetahui apa arti data dan informasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, bahwa data menurut yang diterjemahkan oleh 

definisi informasi sebagai berikut:

Untuk menghasilkan informasi dari data-data yang relevan harus melalui 

suatu sistem yang disebut sistem pengo lahan data. Sistem pengolahan data 

meliputi sejumlah proses, peralatan an tenaga pelaksanaan yang aling 

berhubungan dan berkaitan.

sedangkan informasi diartikan sebagai output pengolahan data yang 
diorganisir dan  berguna bagi orang yang menerimanya”.

2.1.3 Pengertian Sistem Informas i

La Midjan dan Azhar  Susanto (2001 :  29-30)

“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau 
alat, teknologi, media, prosedur, pengendalian yang dimadsudkan 
untuk menata jaringan komunikas i yang penting, mengolah 
transaksi-transaks i yang rutin, membantu manajemen dan pemakai 
interen dan ekstern serta menyediakan informasi sebagai dasar 
pengambilan keputusan yang tepat”.

2.1.3.1 Pengertian Pengolahan Data

Wilkinson Agus 

Mulyana (1993:3)

“ Produk dari sistem informas i adalah informasi yang dihasilkan. 
Informasi tidak sama dengan data. Data adalah fakta, angka bahkan 
simbol mentah secara bersama-sama mereka merupakan masukan 
bagi suatu sistem informas i. Sebaliknya informas i terdiri dari data 
yang telah di transformasi dan dibuat lebih bernilai melalui 
pemprosesan. Idealnya, informas i adalah pengetahuan yang berarti 
dan berguna untuk mencapai sasaran.”



10

Pengolahan data sebagai serangkaina operasi atas informasi yang 

direncanakan, guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Unsur- unsur 

didalam pengolahan data yaitu membaca, menulis dan mengetik, mencatat dan 

mencetak, menyortir, menyampaikan atau memindahkan, menghitung atau 

membandingkan dan menyimpan.

Definisi pengolahan  data dapt disimpulkan  sebagai suatu bahan mentah 

yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu informasi.

Istilah sistem informasi akuntansi meliputi berag am aktivitas yang 

berkaitan dengan siklus-siklus pemprosesan transaksi perusahaan walaupun tidak 

ada dua organisasi yang identik tapi sebagian besar mengalami kejadian ekonomi 

yang serupa, kejadian ini menghasilkan transaksi-transaksi yang dapt 

dikelompoka n menjadi lima siklus.

Subsistem dasar dalam SIA menurut 

yang diterjemahkan 

sebagai berikut :

Pengumpulan data

Memanipulas i data meliputi

1. Pengklasifikasian

2. Penyortiran

3. Penghitungan

2.1.3.2 Sistem Pemprosesan Transaksi

George H Bodnar dan Williams S 

Hoopwood Amir Abadi Jusuf dan Rudi M Tambunan 

(1995 : 6 ) 

1. The mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan 
dalam bentuk uang tunai.

2. The mencakup kegiatan pembelian dan 
pembayaran dalam bentuk uang tunai.

3. The mencakup kegiatan 
mengontrak dan menggaji pegawai.

4. The Mencakup kegiatan mengubah bahan 
mentah dan Tenaga kerja menjadi produk jadi.

5. The Mencakup kegiatan untuk mendapatkan 
dana dari Investor dan Kreditor dan  Membayar mereka kembali.

SIA melaksanakan  empat tugas dasar pengolahan data:

revenue cycle: 

expenditure cycle: 

human resources/payro ll cycle:

production cycle:

financing cycle:

v

v
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4. Pengikhtisaran

Penyiapan data

Penyiapan dokumen

-Oleh suatu tindakan faktur

-Oleh jadwal waktu laporan keuangan

Siklus Pemrosesan Data :

1. Input Data

2. Penyimpanan Data 

3. Pemrosesan Data

4. Output Informasi

Pemicu Input data biasanya adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis,  

seperti :

1. Tiap kegiatan yang menjadi perhatian

2. Sumberdaya yang dipengaruhi oleh kegiatan

3. Para pelaku yang terlibat didalam setiap kegiatan

Siklus Pemrosesan data: 

Input Data

Dahulu, perusahaan kebanyakan menggunakan Dokumen sumber 

untuk mengumpulkan data awal t entang aktivitas bisnis dan kemu dian 

memindah  data tersebut kekomputer.

Sekarang, sebagian besar data aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer 

melalui tampi lan untuk entry data 

Siklus Pendapatan

Menerima Pesanan

Mengirim Pesanan Pelanggan

Menerima Uang Tunai

Menyimpan tanda terima tunai

Menyelesaikan Account 

Pelanggan

Pesanan Penjualan

Lap. Daft pembayaran

Slip penyimpanan

Memo kredit

v

v

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

contoh

contoh 

(Source 

Document)

(Computer data entry screen).

Bill Of  Lading

–

–

Kegiatan Bisnis dan dokumen sumber

Kegiatan bisnis Dokumen Sumber

o

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
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Siklus Pengeluaran

Permintaan Atas Barang

Pesanan Atas barang

Penerimaan atas barang

Pembayaran atas barang Cek

Siklus Pemrosesan data: 

Data Processing

adalah secara periodik dari data yang disimpan 

tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat.

adalah  secara langsung setelah 

terjadinya transaksi.

Penyimpanan Data

adalah sesuatu yang disimpan  informasinya.

Setiap Entity mempunyai atau yang membutu hkan 

untuk disimpan.

Perekaman Transaksi kedalam Jurnal

Setelah data diambil dari dokumen sumber langkah selanjutnya adalah 

merekam transaksi tersebut kedalam jurnal.

Sebuah jurnal dibua t untuk setiap trasaksi yang menampilkan 

dan jumlah yang di debet  dan dikredit.

Jurnal Umum merekam transaksi yang tidak sering terjadi.

Jurnal khusus me rupakan proses ringkas dari perekaman jumlah besar dari 

transaksi yang sering terjadi.

Perekaman Data Transaksi ke dalam Jurnal

Penjualan  Kredit

Penerimaan Kas

Transaksi Pembelian

Pengeluaran Kas

Kegiatan Bisnis dan dokumen sumber

Kegiatan bisnis Dokumen Sumber

§

Ø

Ø

Ø

Ø

§

§

§

§

⇒ Purchase requition

Purchase order

Receiving Report 

Batch processing Update 

On-line, real-time processing Update

Entity

Atribut characteristics

accounts

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
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Posting Transaksi ke dalam Buku Besar

Buku besar digunakan untuk meringkas status keuangan termasuk saldo 

sekarang dari setiap perkiraan.

Buku besar berisi ringkasan dari setiap Perkiraan Harta, 

Hutang, Modal, Pendapatan dan Biaya dari sebuah organisasi

Untuk memahami pengertian sistem informasi akuntansi perlu diketahui 

terlebih dahulu beberapa pengertian mengenai akuntansi. Penulis kemukakan 

beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi.

yang 

kemudian diterjemahkan oleh , menyatakan bahwa :

Dari definisi yang telah dikemukakan penulis dapat menyimpulkan bahwa 

akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa atau salah  satu alat untuk memberikan 

informasi mengenai kejadian–kejadian yang mempunyai sifat keuangan yang 

menyangkut masalah harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi tersebut

Akuntansi acap kali d isebut “  bahasa bisnis”. Bahasa ini dapat  disebut 

sebagai suatu sistem informasi yang memberikan informas i yang esensial 

mengenai aktivitas keuanagn suatu kesatuan kepada berbagai pribadi atau 

kelompok untuk digunakan dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang 

terinformasi. Dengan demikian, informasi akuntansi pada pokoknya terdiri dar i 

data keuangan bisnis,  yang dinyatakan alam satuan uang. Pencatatan data dengan 

pena atau pinsil yang dilakukan dengan tangan, pencetakan oleh peralatan 

mekanis dan elek tronik, atau citra magnetic pada pita atau disk.

~

~ Data Level

2.1.4 Pengertian Akuntansi

Zaki Baridwan (1997 : 1)

“Akuntans i adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah 
menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat 
keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan d alam 
pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih 
alternatif-alternatif dari suatu kegiatan”

2.1.5 Peranan Akuntansi S ebagai Suatu Sistem Akunt ansi 

American institute of certified public Accountants (AICPA),
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Pencatatan transaksi saja tidak begitu berguna dalam membuat

pertimbanagn dan keputusan yang terinformasi. Data yang dicatat harus disortir 

dan diikhtisarkan lalu disajikan dalam laporan yang berarti. Daya guna laporan 

seringkali ditingka tkan dengan berbagai jenis analisis persentase dan 

kecenderungan.

dalam bukunya 

yang dikemukakan 

Artinya : 

Kemudian menyatakan bahwa :

Dalam bahasa indonesia berarti :

Sedangkan menurut merupakan pengertian sistem 

akuntansi yang diterjemahkan oleh sebagai berikut :

Berdasarkan definisi diatas, dapat dinyatakakan bahwa  sistem akuntansi adalah 

gabungan dari metode, prosedur, dan catatan yang menghasilkan informasi 

tertentu yang dibutuhkan oleh manajemen. Manfaat lain dari sistem akuntansi 

adalah untuk memberi kerangka penyusunan laporan keuangan yang dapat 

mencerminkan kinerja suatu perusahaan

2.1.6 Pengertian Sistem Akunta nsi

J.W Neuner

La midjan ( 2001:34) :

“Sistem akuntansi adalah organisasi- organisasi dari formulir 
formulir, catatan-catatan, dn laporan – laporan yang terkoordinir 
untuk mempermudah mengelola perusahaan dengan menentukan 
informasi dasar tertentu yang diperlukan.

Romney dan Steinbart (1997:2)

“ Sebuah sistem Akuntansi terdiri dari manusia, prosedur-prosedur 
dan teknologi informas i “.

Howard F. Settler

S.P Hariningsih (2001:3)

“ Sistem akuntan si adalah formulir–formulir, catatan–catatan, 
prosedur – prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 
data dalam bentuk laporan–laporan yang diperlukan oleh manajemen 
untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak pihak lain yang 
berkepentinagan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga –
lembaga pemerintah untuk menil ai hasil operasi”.

Accounting System , Installation Menthods 

and Procedure

“The Accounting System is an organization of forms, record and reports, 
closely coord inated to fasilitate bussiness managemen t throught 
determining certain basic and required information”.

“An Accounting Information are people, procedures, and information 
technology”.
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Suatu prosedur adalah suatu urutan dari pekerjaan tata usaha 

yang biasanya melibatkan beberapa petugas didalam suatu bagian at au 

lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi-

transaksi yang terjadi secara beru lang – ulang didalam perusahaan . Dalam setiap 

prosedur harus menggambarkan kegiatan  :

- Urutan–urutan dimulai dan berakhir ;
- Aliran dokumen berikut distribusi dan pelaksanaan pekerjaan oleh 

masing–masing bagian ynag terlibat (untuk apa dokumen tersebut 
didistribusikan) ;

- Kegiatan persiapan , kon trol (internal cek) dan lain – lain;
- Kegiatan pengarsipan

Suatu peosedur dapat dijelaskan dengan mengguankan flow chart,(gambar 

aliran  dokumen atau disebut pula sebaga i prosedure flow chart) sebagai alat 

komunikasi (bahasa) tentang sistem peosedur dengan menggunakan bentuk 

lamban g  (simbol) tertentu untuk menjelaskan aktivitas lain – lain.

Setelah akuntansi disusun secara tepat, maka selanjutnya perlu dilakukan  

langkah-langkah penyusunan sistem akuntansi secara tepat pula. 

dan dalam bukunya

antara lain :

Adalah pembuktian dalam peneliatian dan analisa dapat merajuk pada 
beberapa hal, termasuk kebenaran – kebenaran argumen matematis dan 
logika, dapat dipercaya laporannya, keotentikan laporanya, keakuratan 
laporan dan bukti – bukti yang menguatkan suatu pelaporan kejadian.

Adalah suatu proses dalam pencatatan akuntansi yang sudah dalam 
pembuktian untuk memberikan pembuktian (otorisasi) terhadap t ransaksi –
transaksi yang sudah terjadi karen adalam proses pembuktian transaksi –
transaksi ynag sudah dicatat denagn menggunakan standar yang telah 
diten tukan, dalam proses pengesahan ini terjad i otorisasi atas transaksi –
transaksi tersebut “.

(clerical 

operation)

2.1.6.1 Langkah – langkah penyusunan Sistem Akuntansi

Ahmed Riahi

Belkaouli “ Teori Akuntansi “, langkah-langkah 

penyusunan sistem akunt ansi, (2000 : 74)

a. Pembuktian 

b.   Pengesahan (Validation);

2.1.6.2 Hubungan Sistem Dan Prosedur

( Verification );



16

Dalam suatu sistem terdapat prosedur -  prosedur  yang terjalin satu sama 

lain secara sistematis. Sebagai contoh dalam sistem akuntansi pembelian akan

terjalin berbagai prosedur seperti yang dikatakan yaitu :

-
-
-
-

Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur 

adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang ulang .

Dari kedua definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan

bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur sedangkan prosedur merupakan 

urutan klerikal kegiatan. Kegiatan klerikal ini terdiri dar i 

kegiatan menulis, menggandakan, menghitung , member i kode, mendaftar , 

memilih ,meminda hkan dan memperbandingkan yang dilakukan untuk mencatat 

data keuangan dalam folmulir, buku jurnal dan buku besar.

Sistem merupakan wadah atau batang sungai dimana prosedur bertindak 

sebagai aliran  sungai. Tujuan prosedur pada intinya  untuk mengolah data menjadi 

informasi didalam wadah folmulir, catatan dan laporan  dengan tetap menerapkan 

sistem pengendalian interen yang didukung oleh kegiatan tata usaha melalui 

penerapan urutan urutan prosedur yang tepat waktu , relevan dan terkendali untuk 

mendukung arus uang, barang dan jasa agar tiba ditempat tujuan dengan tepat 

waktu dan terkendali.

Pada dasarnya informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian 

rupa, sehingga dapat dijadikan dasar bagi penga mbilan keputusan. Informasi 

memegang peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mengetahui 

La Midjan  (2001 : 36) 

Prosedur permintaan pembelian ;
Prosedur pembelian itu sendiri ;
Prosedur penerimaan barang ;
Prosedur pencatatan timbulnya utang yang menyangkut akuntansi 
umum .
Jalinan prosedur – prosedur tersebut membentuk suatu sistem yang 
terpadu (terintegrasi secara harmonis)

2.1.7 Pengertian Sistem Informas i Akuntans i

(clerical operation)



17

kegiatan apa yang telah terjadi dengan perusahaannya, melakukan evaluasi apakah 

kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan 

menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang 

akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut 

diperlukan suatu alat yang dinamakan sistem informasi. 

Ada beberapa perbedaan sistem informasi yang diterapkan perusahaan. 

Salah satu sistem informasi yang sangat diperlukan bagi manajemen untuk 

mengolah data administrasi dan keuangan adalah sistem informas i akuntansi. 

Perbedaan tersebut sebenarnya hanya terletak pada penekanannya saja, namun 

pada dasarnya tetap mengandung pengertian yang sama . 

Menurut Barry E. Cushing yang diterjemahkan oleh  

dan mengemukakan bahwa :

Sedangakan menurut mengemukakan pengertian 

sistem informasi akuntansi yang diterjemahakan oleh 

sebagai berikut :

Pengertian di atas jelas mengenai sistem informasi akuntansi dan dapat 

diambil kes impulan bahwa sistem informasi akuntansi mencakup proses dan 

prosedur pengelolaan informasi keuangan organisas i dengan tujuan untuk 

pelaporan kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan. 

Melaksanakan tugas yang diperlukan ;

Berpegang pada prosedur yang relatif standar ;

Menangani data yang rinci ;

Terutama berfokus historis ;

La Midjan Ms. AK 

Azhar  Susanto MBus.Ak (2001 : 30) 

“ Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumberdaya 
manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk 
menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan 
dan pemrosesan keuangan”.

Steven A. Moscove

S.P Hariningsih (2001 : 

167) 

“Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan komponen 
organisasi yang mengumpulkan , mengklasifikasikan , mempro ses, 
menganalisis, mengkomunikas ikan informasi pengambilan keputusan 
dengan orientasi financial yang relevan bagi pihak – pihak  luar dan 
pihak-pihak luar dalam perusahaan”.

Karakteristik Sistem Informasi Akunta nsi :

•

•

•

•
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Menyediakan informasi pemecahan masalah minimal .

Sistem informasi akuntansi diselenggarakan untuk memudahkan 

pengelolaan kegiatan perusahaan. Dalma perusaahan, penyediaan informasi harus 

relevan dan tepat waktu sehingga informas i yang diperlukan dapat digunakan 

untukl kelancaran operasional perusahaan , harta perusahaan harus didata dan 

dijaga agar tidak diselewengkan. Oleh karena itu penyusunan sistem akuntansi 

bertujuan untuk mengendaliakan  sistem dan prosedur kegiatan perusahaan. Dan  

penyelenggaraan akuntansi harus seefisien mungkin agar tidak memerlukan  biaya 

yang besar .

Menurut tujuan penyusunan sistem akuntansi adalah:

Tujuan di atas dapat dijelaskan bahwa biasanya perusahaan baru memulai 

usahanya sangat memerlukan penyusunan sistem informas i akuntansi yang 

lengkap. Namun, adakalanya sistem informasi akuntansi yang sudah ada tidak 

dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan 

penyajian maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Dengan 

memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengendalian intern, maka 

pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat

dilaksanakan dengan baik serta informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut 

dapat dirasakan.

•

2.1.8. Tujuan Sistem Informas i Akuntans i

Gikkesple (1985 : 7)

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usahabaru. 
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem  yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun
struktur informas i.

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi & pengecekan 
intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi 
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggung jawaban dan  perlindungan kekayaan perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi. 

2.1.9. Unsur – Unsur Sistem Informasi Akuntansi



19

Tiap sistem informasi akuntansi memiliki unsur- unsur sistem informasi 

akuntansi. Unsur–unsur sistem akuntansi menurut  yang dialih 

bahasakan oleh terdiri dar i :

Dari pengertian di atas dapat disimpulka n bahwa sistem informasi akuntansi 

adalah sekumpulan unsur yang tertdiri dar i :

1. Formulir

Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Formulir 

merupakan salah satu unsur dari sistem informasi akuntansi yang digunakan 

untuk mencatat suatu transaksi dan juga merupakan bukti tertulis dengan 

transaksi. Formulir  juga disebut  dokumen.

2. Catatan–catatan 

Catatan–catatan akuntansi terdiri dari buku jurnal, buku besar, buku tambahan, 

neraca saldo, dan semua catatan–catatan lain digunakan untuk mencatat data 

akuntansi .

3. Prosedur

Neuneur

Soesmita  (1984 : 2 – 3)

1. Satu seri formulir – formulir atau blanko–blanko dokumen yang 
dicetak , seperti : faktur-faktur penjualan,voucher,cek–cek, dan 
laporan–laporan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan 
akuntansi dan administrasi, serta digunakan sebagai dasar 
pembukuan; 

2. Satu seri buku – buku atau kartu- kartu, dimana dilakukan 
pencatatan pertama. Buku – buku itu disebut buku harian aatau 
buku jurnal; 

3. Satu seri buku besar dimana di ikhtisarkan atau dikelompokan 
menjadi informas i- informasi yang berasa l dari buku besar yang 
bersangkutan;

4. Satu seri laporan–laporan atua daftar–daftar seperti neraca saldo, 
petikan dari buku besar, daftar pendapatan, daftar neraca;

5. Satu seri operasi pekerjaan tangan harus dilakukan untuk 
mencatat informasi–informasi akun tansi dalam formulir-
formulir, buku–buku jurnal dan buku–buku besar untuk 
menyusun laporan–laporan dan daftar–daftar,memilih dan 
memindahk an dalam formulir- formulir atau dalam buku;

6. Pemakaian mesin–mesin dan alat-alat  administrasi semakin 
meningkat untuk menggantikan pekerjaan administrasi 
dengan tangan , dengan biaya yang lebih rendah dan 
mengurangi kemungkinan kesalahan.



20

Prosedur adalah kegiatan tulis–menulis yang berurutan, biasanya menyangkut 

beberapa petugas di satu atau beberapa bagian, yang ditetapkan untuk 

menjalankan suatu transaksi yang berulang- ulang dalam suatu perusahaan. 

Masing -masing prosedur dalam suatu sistem biasanya mempunyai hubungan 

yang erat dan saling mempengaruhi. Jika salah satu prosedur itu diubah, a kan 

mempengaruhi sistem ter sebut secara keseluruhan .

4. Metode Pengolahan data 

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dapat dilakukan dengan :

a) Tangan (manual)

b) Mesin atau peralatan elektronik  (komputer).

5. Laporan 

Laporan dalah hasil akhir dalam suatu sistem. Selama ini laporan merupakan 

hasil dalam sistem akuntansi seperti neraca, perhitungan rugi–laba, laporan 

perubahan modal, laporan arus kas, rincian hutang dan rincian piutang.

Prinsip - prinsip perancangan formulir yang baik, dikemukakan oleh 

yang dialih bahasakan oleh adalah sebagai 

berikut :

Dari  definisi di atas  dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Introduksi, pada umumnya harus disajikan pada bagian atas formulir dan 

harus memuat judul formulir, nomor  formulir, dan jika nomor formulir 

didistribusikan kepihak luar , maka nama dan alama t organisasi – organisasi 

yang mengirimkan for mulir dicantumkan.

2. Intruksi, umunya terdiri dari petunjuk bagaimana mengisi formulir dan apa 

yang harus digunakan terhadap formulir ter sebut setelah selesai pengisian .

3. Isi Utama , tujuan  formulir yang penting adalah  untuk 

menyederhanakan sedapat mungkin dalam penggunaannya. Informasi yang 

berhubungan secara logis harus digolongkan bersama-sama pada formulir 

dengan memakai lajur atau kolom dan tanda batas persegi yang dipergunakan 

Cushing Ruchiat Kosasih (1989  : 56)

“Kebanyakan formulir terdiri dari empat element pokok, yaitu : 
(1)Pengenalan atau introduks i; (2).Intruksi; (3)Isi utama atau ; 
(4)Kesimpulan“.

main body

design 
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sebanyak mungkin untuk menyediakan ruangan atau spasi bagi data yang 

dicatat.

4. Kesimpulan, secara berbeda–beda muncul pada bagian bawah formulir. 

Bagian ini harus memberikan ruangan (spasi) yang cukup untuk mencatat 

informasi yang menyangkut disposisi akhir ( ) dan atau perse tujuan akhir 

transaksi dica tat pada formulir termasuk tanda tangan, dan tanggalnya.

Formulir – formulir yang digunakan harus mengacu pada pertimbangan 

utama dan prinsip – prinsip dasar suatu folmulir yaitu :

1. Berfungsi sebagai alat untuk menetapkan pertanggung jawaban dalam 

menciptakan, mencatat atau melengkapi transaksi utama;

2. Berfungsi sebagai alat untuk mentransfer informasi ataupun interuksi dalam

suatu bagian ke bagian lain;

3. Berfungsi sebagai alat  pembuktian dan pengendalian;

4. Bernomor urut cetak untuk mempermudah pebncatatan dan 

meningkatkan pengendalian interen terhadap penyalahgunaan ;

5. Menggunakan tembusan untuk mempermudah pendistribusian informasi ;

6. Setiap formulir yang digunakan untuk mencatat transakasi harus ada o torisasi 

dari pihak  yang berwenang.

Sedangkan untuk buku catatan juga harus memperhatikan prinsip – prinsip 

dasar sebagai berikut  :

(a) Adanya otorisas i dari pejabat berwenang ;

(b) Nomor urut yang dicetak pada setiap lembar buku catatan ;

(c) Tanggal dilakukanya pencatatan atas transaksi yang terjadi ;

(d) Tersedianya ruang yang cukup untuk kolom dan alamat .

Perancangan laporan yang efektif dikemukeken yang dialih 

bahasakan oleh ) adalah sebagai berikut :

Dari pen gertian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

final 

(pre – numbered)

Willkinson

Agus Mulyana (1993 : 416 – 417

“ Laporan yang efektif bagi para manajer harus memiliki ciri- ciri 
berikut : 
(a).Relevansi; (b).Kepadatan; (c).Diskriminasi yang memadai;
(d).Lingkup yang tepat ; (e).Dapat dipahami; (f).Ketepatan waktu; 
(g).Keterandalan; (h)Konsistensi denagn laoran – laporan lain”.
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1. Relevansi 

Laporan harus membantu seorang atau lebih manajer dalam memenuhi 

tanggung jawab utamanya dalam hal pengarahan, perencanaan, atau 

pengendalian operasi serta penggunaan sumber daya yang berkaitan atau 

sesuai denagn hal itu;

2. Kepadatan 

Laporan harus  menghilangkan semua rincian yang tidak perlu dan tidak 

relevanatau tidak sesuai;

3. Diskriminasi yang memadai 

Meskipun laporan harus padat, tetapi yidak boleh menyembunyikan rincian 

yang diperlukan. Sebaiknya laporan harus mengadakan diskriminasi atau 

pemilihan yang memadai untuk memungkinkan perbandinagn yang berarti;

4. Lingkup yang tepat

Laporan harus  mencakup lingkup yang berkaitan dengan tanggung jawab 

pemakai yang akan menerima laporan itu;

5. Dapat dipahami 

Laporan harus menyajiakn informasi dalam format yang jelas dan siap 

digunakan ;

6. Ketepatan waktu

Suatu laporan harus diterbitkan secara tepat waktu untuk memungk inkan 

manajer  melakukan tindakan yang efektif ;

7. Keterandalan

Suatu laporan harus memenuhi standar kecermatan dan kebenran isi yang 

tinngi, hal ini d ipertinggi denagn adnya pengendalian yang memadai ;

8. Konsistensi denagn laporan – laporan lain 

Jika suatu laporan ingin dicocokan dengan sistem laporan informas inuya 

harus konsistensi denagn informasi yang disajiakn dengan seluruh laporan 

yang berkaitan dengan laporan tersebut.

intern
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Dari definisi sistem informasi akuntansi di atas secara administrasi akan 

terwujud dengan adanya unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi tersebut.

Fungsi dasar yang dilaksanakan oleh  Sistem Informasi Akun tansi :

1. Mengumpulkan dan memproses data mengenai kegiatan bisnis organisasi 

secara efektif dan efisien.

2. Menyediakan Informas i yang berguna untuk pengambilan keputusan.

3. Membentuk pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa bisnis 

dicatat dan diproses secara akurat dan untuk melindungi data dan aset 

organisasi lainnya

Pengendalian merupakan istilah yang telah umum dan banyak 

dipergunakan dalam berbagai kepentingan . Fungsi dari pengendalian ini

semakin penting, karena perusahaan semakin berkembang dengan sistem

akuntansi yang semakin rumit. Semua p impinan perusahaan harus menyadari dan 

memahami arti penting pengendalian 

Struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri dari kebijakan dan 

prosedur yang diterapkan untuk keyakinan memadai bahwa tujuan 

tertentu satuan usaha akan dicapai. 

Pengertian pengendalian intern dapat dibedakan dalam arti luas dan arti 

sempit ini dikemukakan oleh 

ebagai berikut :

Sedangkan dalam arti sempit pengendalian interen sama halnya dengan 

dimana pengertian disini meru pakan :

2.1.10 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

.

2.2. Struktur Pengendalian Intern

2.2.1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern

(AICIPA) (IAI, 1992:324) s

“ Pengertian pengendalian intern dalam arti luas adalah segala 
rencana dan peralatan yang ada dalam suatu organisasi untuk 
menguasai harta kekayaan perusahaan mengecek ketelitian dan 
kebenaran pencatatan data akuntansi, dapat meningkatkan efisiens i 
kerja dan membantu managemen dalam mengambil keputusan serta 
menjaga agar kebijakan itu tidak diselewengkan”.

intern

intern 

intern. 

(assurance)

internal check, internal check

American institute of certified public Accountants 
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Prosedur adalah urut-urutan pekerjaan yang harus  diikutidalam 

mengimpleme ntasikan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan 

merupakan pernyataan mengenai apa yang diinginkan  perusahaan untuk dicapai.

Penjelasan definisi di atas menyimpulkan bahwa pengendalian intern 

adalah suatu proses yang terdiri dari usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan 

terintegras i yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan 

pengendalian intern melibatkan seluruh anggota organisasi bukan dibebankan 

pada bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpercaya atas seluruh 

kegiatan organisasi yang meliputi realibility dar i pelaporan keuangan, efisiens i 

dan keefektifan atas kegiatan atau operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap 

hokum dan undang-undang yang berlaku. 

Kell, Boynton and Ziegler menyatakan bahwa struktur pengendalian intern 

terdiri dari :

a. 

a.

atau lingkungan pengendalian mencerminkan 

suasana p erusahaan yang mempengaruhi sikap dan tindakan para anggota 

perusahaan akan pentingnya pengendalian. Efektivitas sistem akuntansi 

dan prosedur. Pengendalian sangat ditentukan oleh  suasana yang 

diciptakan oleh lingkungan pengendalian. Ini berarti pengendalian 

mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keseriusan pengendalian 

intern yang diterapkan dalam perusahaan. Terdapat tujuh unsur 

lingkungan pengendalian yaitu :

1. Nilai Integritas dan Etika 

“Suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling 
memeriksa pencatatan dalam akun yang dilakukan oleh suatu 
bagian atau fungsi lainya”.

2.2.2 Unsur-unsur struktur pengendalian intern

Control environment 
b. Risk assessment 
c. Information and communication 
d. Con trol activities 
e. Monitoring.
Control environment

Control environment
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Efektivitas  pengenalian interen bersumber  dari dalm diri orang 

mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian yang memadai desainya 

tetapi dijalan oleh orang yang  tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak 

mempunyai etikaakan menyebabkan tidak terwujudnya tujuan 

pengendalian interen.

2. Komitmen terhadap kompet isi

Untuk  mencapai tujuan entitas , personel di setiap organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan  tugasnya secara efektif.

3. Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dalam perusahaan harus dibentuk dewan komisaris dan komite audit. 

Tujuan dibuat dewan audit   adalah untuk memperkuat indepedens i auditor 

oleh mayarakat dipercaya.

4. Filosofi dan Gaya Operasi

Pengendalian interen juga tergantung dari filosofi dan gaya 

kepemimpinan seorang manajer . Terkadang bawahan harus beradaptasi 

dengan keadaan ini.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan ktivitas entitas. 

Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian 

memasang dan pembebanan tangguang jawab didalam suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya.

6. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pembagian wewenang adalah sesuatu yang penting karena dari sinilah 

awal pengendalian interen dapat dilaksanakan. Hal ini dapat mengurangi 

kecurangan – kecurangan di dalam perusahaan.

7. Kebijakan dan praktek sumberdaya manusia

Kebiajakan ini adalah bagaimana perusahaan dalam merekrut tenaga 

kerja, menempatkan pada posisi yang tepat,  rotasi jabatan dan pelatihan 

bagi tenaga kerja.
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b.

Penetapan resiko laporan keuangan adalah mengidentifikasi dan 

menganalisa resiko-resiko yang berhubungan dengan manajemen 

perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penetapan resiko oleh manajemen 

berkenaan dengan hubungan resiko terhadap pernyataan laporan keuangan 

yang khusus dan kegiatan mencatat, memproses, menyimpulkan  dan 

melaporkan data akuntansi. 

c. 

atau informasi dan  komunikasi sangat 

berguna untuk menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi sangat 

relevan untuk tujuan laporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi 

dan melindungiharta dan hutang perusahaan. Sistem akuntansi seharusnya 

mencakup penafsiran audit yang lengkap, karena penafsiran transaksi 

sangat penting bagi manajemen dan auditor. Dengan kata lain komunikasi 

melibatkan pemahaman yang jelas dari peran dan tanggung jawab setiap 

individu yang berkenaan dengan s truktur pengendalian intern atas laporan 

keuangan. Komunikas i harus dapat meyakinkan bahwa setiap personil 

terlibat dalam memahami laporan keuangan dan kegiatan mereka baik di 

luar perusahaan ataupun dalam perusahaan. 

d

atau pengendalian aktivitas adalah kebijakan prosedur 

yang membantu meyakinkan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

Pengendalian ini meyakinkan tidankan-tindakan yang diambil untuk 

mengatasi resiko dalam mencapaitujuan organisasi. Pengawasan ini harus 

terlaksana pada semua tingkat fungsimanajemen. 

e

merupakan proses untuk menilai kualitas  dari pelaksanaan 

struktur pengendalian intern yang telah berjalan . merupakan 

pemantauan terhadap personil yang mengawasi desain dan operasi 

perusahaan yang dilaksanakan. Struktur pengendalian intern yang berjalan 

Risk assessment

Information and communication

Information and communication

. Control activities

Control activities

. Monitoring

Monitoring

Monitoring
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diharapkan dapat menga tasi atau mengantisipasi penyimpangan atau 

kecurangan yang terjadi. dapat dilaksanakan selama kegiatan 

perusahaan berjalan dan dapat dievaluasi secara per iodik.

Struktur pengendalian intern yang baik memiliki karakteristik yang 

meliputi hal -hal berikut :

a. Suatu rencana organisasi yang memun gkinkan adanya pemisahan 

pertanggungjawaban fungsi secara tepat. 

b. Suatu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat untuk 

memungkinkan pengendalian akuntansi yang memadai terhadap aktiva, 

utang, pendapatan dan biaya. 

c. Praktik yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dar i 

setiap bagian organisas i. 

d. Kualitas pengamat yang sesuai denga n tanggung jawab. 

Karakteristik yang baik akan mendukung terciptanya pengendalian intern 

yang efektif. Rencana organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan yang 

tepat, praktik yang sehat serta kualitas pengamat yang sesuai harus terintegrasi 

dengan baik dalam pelaksanaan kerjanya. Kelancaran pekerjaan akan 

memudahkan struktur pengendalian intern terlaksananya dalam mencapai tujuan.

Namun untuk keberhasilan tujuan terdapat beberapa unsur pokok yang dapat 

menentukan keberhasilan struktur pengendalian intern. 

Fungsi ketiga SIA adalah menyediakan pengendalian internal yang 

memadai untuk mencapai tiga tujuan dasar berikut :

. Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat 

diandalkan.

. Meyakinkan bahwa efektifitas  bisnis dilaksanakan dengan efisien dan sesuai 

dengan tujuan manajemen, serta tidak melanggar kebijakan pemerintah yang 

berlaku.

3. Menjaga aset-aset organisasi, termasuk data.

Dua Metode penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Menyediakan dokumentasi yang memadai atas seluruh aktivitas bisn is.

Monitoring

Pertimbangan – pertimbangan pengendalian Internal

1

2
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2. Memastikan pemisahan tugas yang efektif.

Menurut dalam bukunya 

Pengendalian internal memberikan jaminan bahwa : 

Ada  beberapa perbedaan sistem informasi yang diterapkan perusahaan. 

Salah satu sistem informasi yang sangat diperlukan bagi manajemen untuk 

mengolah data administrasi dan keuangan adalah sistem informas i akuntansi. 

Perbedaan tersebut sebenarnya hanya terletak pada penekanannya saja, namun 

pada dasarnya tetap mengandung pengertian yang sama . 

Menurut yang diterjemahkan oleh 

mengemukakan bahwa :

Sedangakan menurut mengemukakan pengertian 

sistem informasi akuntansi yang diter jemahakan 

sebagai berikut :

Pengertian di atas jelas mengenai sistem informasi akuntansi dan dapat 

diambil kes impulan bahwa sistem informasi akuntansi mencakup proses dan 

prosedur pengelolaan informasi keuangan organisas i dengan tujuan untuk 

pelaporan kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan. 

Melaksanakan tugas yang diperlukan ;

2.2.3 Tujuan Pengendalian Interen

Warren Reeve Fess Pengantar Akuntansi ( 

2005 : 236 ) 

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha.
2. Informasi bisnis yang akurat.
3. Karyawan mema tuhi peraturan dan ketentuan

2.3 Sistem informasi Akuntansi Piutang

2.3.1 Pengertian Sistem Informas i Akuntans i

Barry E. Cushing La Midjan Ms. AK 

dan Azhar Sus anto MBus.Ak ( 2001 : 30)

“ Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumberdaya 
manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk 
menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan 
dan pemrosesan keuangan”.

Steven A. Moscove

oleh S.P Hariningsih (2001 : 

167) 

“Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan komponen 
organisasi yang mengumpulkan , mengklasifikasikan , mempro ses, 
menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan 
dengan orientasi financial yang relevan bagi pihak – pihak  luar dan 
pihak-pihak luar dalam perusahaan”.

Karakteristik Sistem Informasi Akunta nsi :

•
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Berpegang pada prosedur yang relatif standar ;

Menangani data yang rinci ;

Terutama berfokus historis ;

Menyediakan informasi pemecahan masalah minimal 

Piutang merupakan suatu proses yang penting, yang dapat menunjukkan 

satu bagian yang besar dari har ta likuid perusahaan. 

mendefinisikan 

pengertian piutang sebagai berikut : 

Sedangkan pengertian piutang menurut 

adalah  :

Penjelasan definisi di atas diketahui bahwa piutang secara luas diartikan 

sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang 

maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya, 

sedangkan secara sempit piutang diar tikan sebagai :

Pada umumnya piutang timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang 

atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang, yang 

prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada 

langganan,melakukanpengiriman barang, penagihan dan akhirnya menerima 

pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan 

memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau 

wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu hubungan 

dimana satu pihak berutang kepada yang lain seperti pinjaman kepada pimpinan 

atau karyawan. 

•

•

•

•

2.3.2 Pengertian piutang

Kieso dan Weygandt (web 

google , tanggal 26 08 2008)

S.Hadibroto .(

, tanggal 26 08 2008)

“ Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim 
tersebut berupa uang, barang atau jasa, untuk maksud 
akuntans i istilah dipergunakan dalam arti yang lebih yaitu 
merupakan klaim yang  diharapkan akan diselesaikan dengan uang.” 

“Tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di 

masa yang akan datang. “

2002;5  digitized by USU digital library

Receivables are claims held against customers and others for money, 
goods, or services.” 

2002;5 digitized by 

USU digital library

“
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Piutang merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam modal 

kerja suatu perusahaan. Sebagian piutang dapat dimasukkan dalam modal kerja 

yaitu bagian piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produkyang 

terjual dan sebagian lain yang termasuk modal kerja potensial yaitu bagianyang 

merupakan keuntungan. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu 

dalam keadaan berputar  secara terus menerus dalam ra ntai perputaran modal kerja 

yaitu Kas, persediaan, p iutang, kas. Dalam keadaan normal dan dimana penjualan 

pada umumnya dilakukan dengan kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas  

yang lebih tinggi dar i pada persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas 

membu tuhkan satu langkah, yang penting kebijaksanaan kredit yang efektif dan 

prosedur-prosedur penagihan untuk menjamin penagihan piutang yang tepat pada 

waktunya dan mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih. 

Pada umumnya piutang bersumber dari kegiatan operasi normal 

perusahaan yaitu penjualan kredit atas barang dan jasa kepada pelanggan, tetapi 

selain itu masih banyak sumber-sumber yang dapat menimbulkan piutang. 

Smith and Skousen.(web google )

memberikan klasifikasi piutang terdiri atas :

“piutang dagang ) dan piutang bukan dagang”. 

a. Wesel tagih atau 

Wesel tagih ini didukung oleh suatu janji formal ter tulis untuk memb ayar.

b. Piutang usaha atau 

Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin “rekening

terbuka”. 

Piutang dagang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek kepada 

pelanggan. Pembayaran-pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam tiga puluh 

sampai sembilan puluh hari. Perjanjian kreditnya merupakan persetujuan informal

antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan 

yaitu faktur dan kontrak-kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang tidak 

2.3.3 Klasifikasi piutang

Piutang dagang

2002;6  digitized by USU digital library

(trade receivables

notes receivables

accounts receivables
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mencakup bunga, meskipun bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan 

bilamana  pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu, dengan kata lain 

piutang  dagang merupakan tipe piutang paling besar . 

Piutang bukan dagang ini meliputi seluruh tipe piutang lainnya dan 

mempu nyaibeberapa transaksi-transaksi yaitu : 

a. Penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa.

b. Uang muka kepada pemegang saham, para  direktur, pejabat, karyawan 

dan perusahaan-perusahaan affiliasi.

c. Setoran-setoran kepada kreditur, perusahaan kebutuhan umum dan 

instansi-instansi lainnya.

d. Pembayaran dimuka  pembelian-pembelian. 

e. Setoran-setoran untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran 

biaya. 

f. Tuntutan atas kerugian atau kerusakan. 

g. Saham yang masih harus disetor. 

h. Piutang deviden dan bunga . 

Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan-

persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang  harus diikhtisarkan 

dalam perkiraan-perkiraan yang berjudul sesuai dan dilaporkan secara terpisah 

dalam laporan keuangan. 

Penjualan  barang atau jasa adalah merupakan sumber pendapatan 

perusahaan. Dalam melaksanakan penjualan kepada konsumen, perusahaan dapat 

melaukannya secara tunai atau secara kredit. Sudah barang tentu perusahaan akan 

lebih menyukai jika  penjualan dapat dilakukan secara tunai, karena perusahaan 

akan segera menerima kas dan kas tersebut dapat segera digunak an kembali untuk 

mendatangkan pendapatan selanjutnya. Dipihak lain para konsumen umumnya 

lebih menyukai bila perusahaan dapat melakukan penjualan secara kredit, karena 

pembayaran dapat ditunda dan dapat dicicil. Dalam kenyataannya, penjualan 

kredit pada kebanyakan perusahaan biasanya jauh lebih besar daripada penjualan 

tunai. Penjuala n kredit menimbulkan adanya piutang atau tagihan .

Piutang bukan  dagang
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Piutang timbul pertama kali ketika penjualan dilakukan atau pada saat 

penghasilan diakui. Dengan demikian ketepatan pengakuan penjualan akan 

berakibat pada kesempatan pengakuan piutang mula – mula. 

Menurut ada tiga cara melakukan 

pengakuan penjualan yang berpengaruh terhadap pengakuan jumlah piutang mula 

– mula yaitu :

Yaitu, mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh 
potongan yang akan diberikan. Apabila ternyata debitur mengambil 
potongan, maka akan diakui sebagai pengurang jumlah penjualan, bukan 
sebagai pengurang jumlah piutang.

Yaitu, mengakui jumlah piutang setelah dikurangi potongan penjualan. 
Apabila ternyata potongan penjualan tidak dimanfaatkan oleh debitur, 
maka mengkibatkan timbulnya kelebihan pembayaran atau jumlah 
piutang. Kelebihan piutang itu adalah sebaga i penghasilan lain-lain. 

Yaitu, mengakui jumlah piutang sebesar  jumlah sebelum dikurangi 
potongan, tetapi penjualan diakui sebesar jumlah setelah dikurangi 
potongan penjualan. Selisih antara pengakuan piutang dengan  penjualan 
dicatat “ Cadangan Potongan Penjualan “.

Seperti kita ketahui bahwa akuntansi piutang perusahaan merupakan 

bagian pekerjaan yang mencatat setiap transaksi penjualan dalam perusahaan 

secara teratur, mulai dari data masukan, penjurnaklan buku tambahan, dan buku 

besar sampai dengan laporan keuangan maupun hasil–hasil usaha perusahaan. 

Dalam akuntansi piutang ini juga tercakup sistem mulai dari pencatatan piutang, 

sampai dengan penagihan atas piutnag tersebut.

menyatakan bahwa tujuan 

penyusunan sistem akuntansi piutang adalah untuk dapat menangani hal-hal 

sebagai berikut :

2.3.3.1 Pengakuan Piutang

Mas’ud Machfoedz (1999: 128-131)

1. Metode Kotor.

2. Metode Bersih.

3. Metode Cadangan. 

2.3.4 Tujuan Sistem Akuntans i Piutang 

La Midjan dan Azhar Susanto (2003 : 192)

1. Akibat finans il penjualan secara kredit ialah timbulnya piutang. 
Timbulnya  piutang atau hapusnya antara lain karena  pembayaran 
atau penagihan harus terjadi secara wajar.
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Organisasi fungsi piutang merupakan kegiatan dalam fungsi piutan g yang 

melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan sejak timbulnya piutang sampai 

dengan diterimanya pembayaran. Adapun bagian–bagian yang ter libat dalam 

prosedur penagihan adalah :

1) Bagian penjualan, yang meme gang fungsi penjualan dan merupakan awal 

timbulnya  piutang ; 

2) Seksi administra si piutang yang mencatat timbul dan hapunya piutang ;

3) Bagian akuntansi umum, yang mencatat transaksi piutang dalam proses 

akuntansi ;

4) bagian keuangan, yang meliba tkan penagihan (inkaso) maupun penerimaan 

uangnya.

Adapun tugas pokok bagian piutang menurut 

adalah sebagai berikut :

Tugas–tugas tersebut diatas pada dasarnya diciptakan untuk mengamankan 

pendapatan perusahaan, dalam hal ini piutang  yang dapat ditagih.

mengatakan  bahwa bentuk 

bentuk pencatatan atas piutang,  tergantung pada luas sempitnya operasi 

perusahaan, jenis perusahaan, banyaknya transaksi penjualan secara kredit, dan 

besarnya perusahaan.

Bentuk – bentuk pencatatan atas piutang adalah sebagai berikut :

2. Kemacetan atas piutang maupun keterlambatan  pembayarannya 
akan mempengaruhi likuiditas perus ahaan, mungkin juga  akan
membuat kerugian.

2.3.4.1 Organisasi Fungsi Piutang

La Midjan (2003 : 194)

a. Tugas registrasi (pencatatan) atas semua transaksi keuangan akibat 
penjualan secara kredit ;
b. Tugas kontrol (pengawasan) terhadap ditaatinya syarat – syarat 
pembayaran ;
c. Tugas kontrol (pengawasan) atas maksimal kredit yang akan 
diberikan terutama untuk para debitur lama.

2.3.4.2 Bentuk Bentuk Pencatatan atas Piutang

La Midjan dan Azhar Susanto (2001 : 187)
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Faktur disimpan pada map menurut nama langganan atau perbulan sambil 
menunggu pembayaran. Apabila ada pembayaran, faktur diambil dan 
disimpan pada map yang telah dibayar. Dengan kata lain sistem ini sesuai 
untuk buku pembantu buku piutang. Sistem ini sesuai untuk perusahaan 
kecil yang mutasi piutangnya maupun jumlah debitur masih sedikit.
Kelemahan sistem in i apabila piutang itu dicicil, meny ulitkan pencatatan 
atas piutang tersebut dan mengingat kembali jumlah yang sudah dibayar.

Metode ini sesuai untuk perusahaan kecil atau perusahaan dimana 
debiturnya tidak pernah mencicil piutangnya. Kebaikan metode ini adalah  
bentuknya sederhana , cukup disatukan buku penjualan dengan buku 
piutang, sehingga tidak memerlukan pencatatan lain. Kelemahan daripada 
metode ini adalah apabila harus menyusun dafrtar saldo atas piutang yang 
telah  dicicil, dan apabila suatu piutang telah lama belum dibayar, dapat 
mengakibatkan terlupanya piutang tersebut.

Cara ini sesuai untuk perusahaan kecil atau yang mutasi piutangnya 
sedikit. Kebaikan metode ini adalah bentuknya lebih baik dari bentuk 1 
atau 2 diatas. Kelemahannya adalah apabila piutang cukup banyak akan 
susah menyusun daftar saldo piutang secara tepat.

Metode ini juga sesuai untuk perusahaan kecil atau perusahaan yang 
memiliki beberapa debitur saja. Kebaikannya adalah c ukup sederhana dan 
saldo masing–masing debitur tersebut dapat disususn denagan cepat. 
Kelemahanya apabila piutang cukup bnayak akan menyulitkan penyajian 
di neraca. 
Kelemahan lainnya dari metode 1 sampai  4 diatas, adalah tidak bisa 
menciptakan internal cek. 

Metode ini yang  umum digunakan pada perusahaan–perusahaan menengah 
dan besar. Kebaikannya adalah dengan sistem ini dapat dikembangkan uji 
coba (internal cek)

Sistem ini digunakan pada perusahaan yang mempunayi banyak langganan 
dan pembayaran dilakukan tipa akhir bulan atua bulan berikutnya 
misalnya, pada perusahaan surat kabar, air, telepon, dan lain lain. Dengan 
sistem ini dapat diperhitungkan dan mendekati kepastian penerimaan dari 
para pelanggan, sehingga mempermudah penyusunan daftar perputaran 
kas atau budge t kas .

1. Sistem map tunggu atau 

2. Buku penjualan sekaligus berfungsi sebagai buku piutang.

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

4. Untuk setiap satu debitur satu buku besar.

5. Digunakan satu buku besar untuk  semua debiturdisamping tiap 
debitur digunakan buku pembantu piutang (sub buku besar).

6. Sistem pencatatan piutang linear

( watch map ) ledgerless book keeping.

( cash flow / cash budget )
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Prosedur Pencatatan kas yang digunakan  harus me menuhi beberapa aspek 
antara lain :
1. Penerimaan kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat  yang berwenang, 

apabila ada peneriamaan yang berasal dari piutang harus dikonfirmasikan 

dengan konsumen dan bank apabila ada pembayaran dari bank.

2. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi ari pejabat yang berwenang, terlebih 

untuk pembayaran klaim.

Adapun c atatan akuntansi  yang menyangkut transaksi yang berhubungan 

peneriamaan kas adalah :

digunakan untuk mencatatat kas masuk dari 

pendapatan dan mencatat berkurangnya piutang, adapun jurnal yang digunakan 

antara lain :

Kas xxx

Pendapatan  xxx

Kas xxx

Piutang xxx

digunakan untuk mencatat pembayaran kas masuk dan 

berkurangnya piutang dari transaksi pengahpusan piutang  tak tertagih, adapun 

jurnal yang digunakan antara lain : 

Cadangan Piutang tak Tertagih xxx

Piutang xxx

, digunakan untuk mencatat penge luaran operasional  

perusahaan sehari – hari. Adapun jurnal yang digunakan :

Beban Operasi xxx

Kas xxx

untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur.

2.3.4.2.1 Prosedur Pencatatan Kas

Jurnal Penerimaan kas,

- Pada saat kas masuk : 

- Pada saat piutang berkurang :

Jurnal  Umum,

- Penghapusan Piutang tak Tertagih :

Jurnal Pengeluaran Kas

- Pembayaran Beban Operasi 

Kartu Piutang,

§

§

§

§
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-

Piutang xxx

Pendapatan xxx

-

Kas xxx

Piutang xxx

Hampir semua transaksi perusahaan bermula atau berakhir ke penerimaan 

atau pengeluaran kas, dibawah ini adalah Prosedur Penerimaan Kas dari 

pelunasan piutang menurut 

1. Mula-mula bagian ini menerima amplop surat pelunasan 
piutang,kemudian mengeluarkan cek dan bukti kas masuk dari amplop 
tersebut.
2. Selanjutnya bagian ini  akan memeriksa secara visual, kemudian 
mengesahakan cek (menandatangani di ruang  yang tersedia di balik 
lembar cek).
3. Setiap sore hari, bagian ini membuat daftar peneriamaan kas 
sebanyak tiga lembar, dan mendistribus ikannya sebaga i berikut :

- Lembar ke 1 bersama dengan cek dan bukti kas masuk 
diserahkan ke kasir.
- Lembar ke 2 diserahkan kebagian piutang .
- Lembar ke 3 diserahkan kebagian audit.

4. Setelah menerima daftar penerimaan kas,  kasir mencatat penerimaan 
kedalam jurnal penerimaan kas.
5. Kasir membuat bukti setor bank sebanyak 2 lembar dan menyetorkan 
kas tersebut ke bank.
6. Kasir menyerahkan bukti kas masuk ke bagian piutang dan 
mengarsipkan daftar pener imaan kas urut tanggal.
7. Secara Periodik, kasir akan menyerahkan jurnal penerimaan kas ke 
bagian  buku besar untuk diproses.

8. Setelah  menerima bukti kas masuk dari kasir , bagian ini 
membandingkan bukti kas masuk dengan daftar penerimaaan kas yang 
sebelumnya diterima dari bagisn penanganan surat masuk. Setelah cocok, 

Pada saat Piutang terjadi

Pada saat Piutang diterima

2.3.5 Sistem Informasi Akuntansi Piutang Dagang

2.3.5.1 Prosedur Penerimaan Kas dari Pelunasan piutang

Krismiaj i (2002 : 280) :

a. Bagian Penanganan suarat untuk masuk

b. Kasir

c. Bagian Piutang 
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lalu memposting pelunasan piutang tersebut ke rekening buku piutang 
yang bersangkutan.
9. Mengar sipkan kedua dokumen (bukti kas masuk dan daftar 
peneriaman kas) tersebut urut tanggal.

10. Secara priodik bagian ini menerima penerimaan kas dari kasir dan 
melakukan proses posting dari jurnal tersebut ke rekening – rekening buku 
besar yang bersangku tan.

11. Atas dasar tembusan daftar penerimaan kas yang diterima dari bagian 
penanganan surat masuk, bagian ini memer iksa nomor urut dokumen.
12. Setiap akhir bulan bagian ini akan menerima laporan bank bulanan 
beserta tembusan bukti setor bank dari bank, kemudian membandingkan 
daftar penerimaan kas dan bukti setor bank, kemudian membuat 
rekons iliasi bank.
13. Mengar sipkan dokumen–dokumen tersebut secara terpisah.

Dokumen Pokok yang digunakan dasar 

pencatatan kedalam kartu piutang antara lain :

Dari pernyataan diatas, maka dapat dijabarkan bahwa dokumen pokok 

yang digunaka n sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang antara lain:

Dalam pencatatan piutang, dokumen  ini digunakan sebagai dasar  pencatatan 

timbulya piutang  dari transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan 

surat muat dan surat order pengiriman sebagai dokumen 

pendukung untuk mencatat transakasi penjualan kredit.

Dalam pencatatan piutang dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan  

berkurangnya  piutan g dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Sebagai 

dasar pencatatan kedalam kartu piutang yang digunakan surat pemberitahuan

sebagai dokumen sumber.

d. Bagian Buku  Besar

e.Bagian Audit

2.3.5.2 Sistem Pengolahan Data Piutang

Menurut Mulyadi (2001 : 257)

a. Faktur penjualan;
b. Bukt i kas masuk ;
c. Memo kredit ;
d. Bukt i memorial.

a. Faktur penjualan 

b. Bukti kas masuk 

c. Memo kredit

(Bill of leading)

(remittance advice)
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Dalam pencatatan piutang, dokumen ini d igunakan sebaga i dasar pencatatan retur 

penjualan. Bagian ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan jika dilampiri 

denagn laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian peneriamaan 

merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan.

Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke 

dalam jurnal umum. Dalam pencatatan piutangg jurnal ini digunakan  sebagai 

dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi 

kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang tidak dapt ditagih 

lagi.

Di dalam upaya pencatatan atas transaksi piutang terdapat beberapa 

metode. Menurut metode yang digunakan dalam pencatatan 

piutang  antara lain:

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulka n bahwa metode metode 

yang digunaka n dalam pencatatn piutang an tara lain :

Pada Metode Konvensional, posting kedalam kartu piutang dilakukan atas dasar 

data yang dicatat kedalam jurnal.

Pada Metode posting lagsung ke dalam kartu piutang atau  pernyataan piutang 

dibagi menjad i dua  golongan yaitu :

1. Metode posting harian 

Pada metode posting harian, posting dokumen sumber kedalam kartu piutang 

dapat dilakukan langsung kedalam kartu pitang dalam tulisan tangan. Jurnal hanya 

menunjukan total harian saja (tidak rinci) atau dilakukan langsung ke dalam kartu 

piutang  dan pernyataan piutang.

2. Metode posting periodik 

d. Bukti memorial 

Mulyadi ( 2001:261)

a. Metode Konvensional;
b. Metode posting lagsung ke dalam kartu  piutang atau  pernyataan 
piutang;
c. Metode pencatatan tanpa buku pembantu (
d. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer.

a. Metode Konvensional

b. Metode posting lagsung ke dalam kartu piutang atau  pernyataan piutang

( Journal voucher)

ledgerless bookkeeping);
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Pada metode posting periodik, posting dokumen dapat dilakukan dengan cara 

metode posting tunda atau penagihan bersiklus.

Pada metode  pencatatan tanpa buku pembantu, tidak menggunakan buku 

pembantu piutang sebagai peganti buku pembantu piutang. 

menggunakan arsip faktur piutang sebagai catatan piutang.

Dalam Metode pencatatan dengan menggunakan komputer  yang menggunakan

batch system, d okumen sumber yang mengubah p iutang dikumpulkan dan diubah 

sekaligus diposting secara periodik untuk memukhtahirkan catatan piutang.

Menurut Laporan piutang terdiri 

dari :

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  laporan 

piutang  tersebut terdiri dari:

Laporan posisi saldo piutang merupakn laporan yang dibuat secara periodik yang 

menggambarkan posisi masing masing saldo piutang pada saat itu itu juga 

termasuk mutasi pembayaran.

Laporan analisa umur piutang merupaka laporan yang memberikan informasi 

mengenai kondisi pembayaran masing- masing piutang termasuk didalamnya 

terdapat keterangan apakah pembayaran piutang tersebut macet atau tidak.

Laporan analisa umur piutang dapat berguna untuk mengambil kebijakan seperti 

mengirimkan surat teguran, dimasukan ke daftar piutang dan juga sebagai alat 

pengawasan atas batas maksimun kredit yang diberikan kepada debitur.

Sedangkan menurut ada dua pendekatan dalam 

aplikasi piutang yaitu:

1. Pemprosesan akun terbuka, dibuat catatan terpisah untuk setiap faktur 
pelanggan yang belum dilun asi.

c. Metode pencatatan tanpa buku  pembantu

d. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer.

La Midjan, Azhar Susanto (2001:190)

a. Laporan posisi  saldo piutang
b. Laporan analisa umur  piutang
c. Laporan konfirmas i piutang yang dikirim

a. Laporan posisi saldo piutang

b. Laporan analisa umur piutang

Tata Sutabri (2004:127)

(ledgerless)

Ledgerless bookeeping 



40

2. Pemprosesan saldo, nota –nota pengiriman uang pelanggan 
dibebankan ke saldo piutang pelanggan, bukan ke faktur – faktur 
pelanggan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka penulis bependapat bahw a pernyataan 

piutang memuat informasi mengenai saldo kewajiban debitur beserta rinciannya. 

Sehingga dengan adanya pernyataan piutang tersebut kredirur dapat mengetahui 

saldo piutang debitur.

Penagihan piutang dari penjualan kredit dapat dilakukan melalui berbagai 

cara,antara lain :

1. Fungsi yang terkait dalam sistem p enagihan piutang dari penjualan 

kredit. 

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang. 

3. Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan 

dilaksanakan dengan prosedur. 

Menurut didalam bukunya 

, adapun prosedur penagihan piutang secara 

naratif sebagai berikut :

1. Administra si piutang berdasrkan copi faktur atau kartu piutang 
membuat daftar piutang jatuh waktu rangkap dua, yang didistr ibusikan 
sebagi berikut :
- Asli dikirim ke bagian keuangan 
- Tembusan digunak an sebagai ars ip administrasi piutang

2. Bagian  keuangan atas dasar daftar piutang membuat kuitansi-kuitansi 
penagihan rangkap dua yang kemudian dikirim ke bagian inkaso. Daftar 
piutang jatuh waktu kemudian diarsip.

3. Bagian inkaso membuat  (daftar kuintansi) 
perdaerah penag iahn kemudian kuitans i (rangkap 2)berikut daftar  kuitansi 
diserahkan kepada masing–masing penagih untuk melaksanakan 
penagihan.

2.3.5.3 Sistem Informasi Akuntansi Penagihan Piutang

2.3.5.3.1Prosedur Penagihan Piutang 

La Midjan dan azhar susanto Sistem 

Informasi Akuntansi (2001 : 191)

“ inkaso borderel “



41

4. Dalam penagihan (apabila dibayar oleh debitur) diserahkan kuitansi asli 
kepada debitur setelah pembubuhan paraf oleh debitur pada daftra 
kuitansi, memba wa uang kopi kuitansi, dan daftar kuitansinya, lalu pulang 
keperusahaan untuk mempertanggung jawabkannya ke bagian inkaso. Atas 
kuitansi ( kopi ) berikut uang hasil penagihan diserahkan ke bagian kas, 
apabila kuitansi belum dibayar daftar  kuitansi disimpan di bagian inkaso 
untuk penagihan esok harinya.
5. Kasir setelah mencocokan  jumlah uang dan kuitansi membuat bukti 
penerimaan kas (cash receipt slip) rangkap tiga dan setelah dicatat pada
buku kasir (kolom penerimaan) CRS didistribus ikan sebaga i berikut :
- Asli ber ikut kopi kuitansi ke  bagian akunting untuk dicatat kedalam buku 
jurnal penerimaan kas / bank selanjutnya dicatat kedalam buku besar kas 
dan piutang .
- Tembusan ke satu ke bagian administrasi piutang untuk dicatat pada 
kartu piutang  sebelah krdit yang bersangku tan.
- Tembusan kedua sebagai arsip kasir.
Kemudian dokumen diarsip.

Sistem penagihan pi utang melalui penagih pe rusahaan dilaksanakan 

dengan prosedur adalah : 

1) Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya 

ditagih ke pada bagian penagihan. 

2) Bagian penagihan mengirimkan penagih untuk melakukan penagihan 

kepada debitur . 

3) Bagian penagihan menerima cek atas nama dalam surat pemberitahuan 

daridebitur. 

4) Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan  posting ke dalam kartu piutang. 

5) Bagian kas mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada 

debitur. 

6) Bagian kas menyetor ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan 

endorsement oleh pejabat yang berwenang. 

7) Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur.

Sistem pengendalian intern yang baik mengharuskan agar  semua 

penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau giro bilyet. 

Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk uang tunai memberikan peluang kepada 

Prosedur Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan 
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penagih untuk melakukan penyelewengan. Bentuk penerimaan kas melalui 

penagih perusahaan ini yang biasa dilaksanakan di Indonesia, sedangkan bentuk 

lain masih jarang  dilakukan. 

Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit 

adalah : 

a. Fungsi secretariat 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat 

pemberitahuan atau remittance  advice melalui pos dan para debitur perusahaan. 

Fungsi ini juga bertugas membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima 

bersama dari para debitur  dan fungsi in i berada di tangan bagian sekretariat. 

b. Fungsi penagihan 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk melakukan penagihan kepada para 

debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi dan fungsi in i berada di tangan bagian penagihan. 

c. Fungsi kas 

Fungsi ini ber tanggungjawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat 

atau fungsi  penagihan dan menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi 

tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh dan fungsi ini berada di tan gan 

bagian kas. 

d. Fungsi akuntansi

Fungsi ini bertanggungjawab dalam pencatatan penerimaan kas dari 

piutang  ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu 

piutang, dan fungsi iniberada di tangan bagian akuntansi. 

e. Fungsi pemeriksa intern 

Fungsi ini ber tanggungjawab dalam melaksanakan perhitungan yang ada 

di tangan fungsi kas secara periodik, dan melakukan rekonsiliasi bank, untuk 

mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi, dan 

fungsi ini berada di tangan bagian  pemeriksa intern. 

2.3.5.4 Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan 

kredit 
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Dokumen yang digun akan dalam sistem penagihan piutang adalah : 

1) Surat pemberitahuan 

2) Daftar surat pemberitahuan 

3) Bukti setor bank 

4) Kuitansi

Surat pemberitahuan merupakan dokumen untuk memberitahu maksud 

pembayaran yang akan dilakukan. Daftar surat pemberitahuan merupakan 

rekapitulasi penerimaan kas. Bukti setor bank merupakan bukti penyetoran kas 

yang diterima dari piutang ke bank. Kuitansi merupakan bukti penerimaan kas 

yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran 

utang mereka.

Menurut Prosedur pengendalian 

internal terhadap transaksi piutang antara lain :

1. Petugas mencatat atas timbulnya atau terhapusnya piutang pada 
rekening piutang harus terp isah dari petugas buku besar piutang 
maupun penagihanya agar diciptakan pengendalian internal.
2. Catatan atas piutang berfungsi sebagai kontrol atas kondisi dan batas 
maksimum kredit antara lain melalui daftar  umum 

3. Secara period ik diadakan antara total buku 
pembantu buku besar piutang dengan buku besar piutang.
4. Diadakan konfirmasi atas  saldo piutang secara periodik.
5. Perlu dibuatkan setiap hari daf tar saldo piutang secara periodik.
6. Atas  tiap penagihan, bagian inkaso membuat daftar kuitansiyang 
ditagih pa da hari itu, fungsinya sebagai alat pengawas at as penagihan.
7. Setiap penagihan  oleh petugas inkaso lainya harus dipertanggung 
jawabkan hari itu juga.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal dalam piutang antara lain adalah : 

1. Adanya pemisahan fungsi antara petugas yang mencatat rekening piutang buku 

besar piutang dan penghapusan piutang.

2.3.5.5 Dokumen yang digunakan dalam sistem pena gihan piutang 

2.3.5.6 Sistem Pengendalian Internal Piutang

La Midjan, Azhar Susanto (2001;189)

piutang (agging 
schedule) .

internal check
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2. Berfungs inya catatan piutang sebagai alat pengawasan atas kondisi dan batas 

maksimum kredit.

3. Diadakan antara total buku pembantu buku besar piutang dan 

buku besar piutang.

4. Adanya konfirmasi atas saldo piutang secara period ik.

5. Dibuatkan daftar saldo piutang secara periodik setiap hari.

6. Bagian inkaso membuat daftar kuitansi yang ditagih pada hari itu, sebagai alat 

pengawas atas penagihan.

7. Mempertanggungjawabkan penagihan  inkaso oleh petugas hari itu juga.

Pada bagian sebelumnya, telah dibahas bahwa transaksi piutang timbul 

akibat adanya penjualan secara kredit. Menurut 

mengemukakan mengenai pentingnya rincian unsur unsur pengendalian antara 

lain :

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dijabarkan bahwa pengendalian 

internal terhadap piutang antara lain :

Struktur Organisasi yang baik hendaknya memenuhi hal – hal seperti :

a. Fung si pencatat piutang harus terpisah dari fungsi pemberi kredit ;

b. Fungs i pencatat piutang harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi pemberi 

kredit ;

c. Fung si pencatat piutang harus terpisah dari fungsi penerimaan kas ;

d. Transaksi penjualan kredit harus  dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi 

pemberian otorisasi kredit, fungsi penerimaan kas, fungsi pengiriman barang, 

fungsi penagihan, fungsi pencatat piutang dan  fungsi akuntansi yang lain. Tidak 

ada transaksi retur penjualan yang dilaksanakan secara lengkap oleh  hanya satu 

fungsi saja.

e. Transaksi penghapusan piutnag harus dilaksanakan oleh fungsi otorisasi 

pemberian kredit, fungsi pencatat piutang dan fungsia kntansi yang lain. Tidak 

Internal Check 

Mulyadi ( 2001: 164)

1. Organisasi 
2. Sistem Otorisasi dan prosedur pencatatan
3. Praktik yang sehat

1. Organisasi 



45

ada transakasi penghapusan piutang yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh 

salah satu fungsi saja. 

f. Transakasi penghapusan piutang harus dilaksanakan oleh fungsi pemberi 

otorisasi kredit. Fungsi pencatatan piutang dan fungsi akuntansi yang lain. Tidak 

ada transakasi penghapusan piutang yang dilaksanakan secara lengkap oleh salah 

satu fungsi saja.

a. Penerimaan order dari pemberi dalam sistem penjualan kredit diotorisasi oleh 

fungsi penjualan dengan mengguanakn folmulir surat order pengiriman.

b. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi pemberi otorisasi kredit 

dengan membubuhkan tanda tangan pada (yang merupakn tembusan 

surat order pengiriman) .

c. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang 

dengan cara menandatangani  dan membubuhkan cap sudah dikirim pada 

surat order pengiriman.

d. Penentapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan  

potongan berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan 

mengenai hal tersebut.

e. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan 

tanda tangan pada faktur penjualan.

f. Penerimaan order dari pembeli dalm sistem penjualan dengan menggunakan 

folmulir faktur penjualan tunai.

g. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan membubuhkan 

cap “ lunas “ pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita registr kas pada 

faktur tersebut.

h. Penyerahan barang diotorisasi oleh  fungsi penerimaan barang membubuhkan 

cap, sudah  diserah akan pada faktur penjualan tunai.

i. Retur penjualan  diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara 

membu buhkan tanda tangan otorisasi dalm memo kredit. Pencatatan terjadinya 

penjualan kredit didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat 

order pengiriman dan surat muatan.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

credit copy

copy
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j. Pencatatn terjadinya penjualan tunai didasarkan pada faktur penjualan tunai 

yang didukung oleh pita register  kas.

k. Pencacatan berkurangnya piutang karena penghapusan piutang idasarkan pada 

bukti memorial yang didukung dengan surat keputusan direktur keuangan tentang 

penghapusan piutang.

l. Pencatatan kedalam kartu piutag diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara 

memberikan tanda tangan pada dokumen sumber.

m. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengn cara 

memberikan tanda tangan pada faktur penjualan, faktur penjualan tunai dan memo 

kredit dan bukti memor ial.

a. Penggunaan folmulir bernomor  urut cetak.

b.Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang.

c. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang denagn rekening kontrol 

piutang  buku besar.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis berpendapat bahwa sistem 

pengendalian internal piutang sangat penting dan harus dilakukan oleh 

perusahaan, baik perusahaan yang sedang berkembang ataupun perusahaan yang 

sudah maju dalma rangka untuk mengamankan harta perusahaan dan agar adanya 

administrasi yang tertib dan teratur.

Salah satu dari model struktur pengendalian intern terdiri dari tiga unsur 

dan lima unsur pokok struktur pengendalian intern adalah prosedur pengendalian 

dan pema ntauan atau monitoring. Prosed ur pengendalian adalah Kebijakan dalam 

prosedur sebaga i tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan system 

akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. 

3. Praktik yang sehat

2.3.6 Prosedur Pengendalian Piutang

2.3.6.1 Prosedur Pengendalian Piutang
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Prosedur pengendalian memiliki berbaga i macam tujuan dan 

diterapkandalamberbagai tingka t organisasi. Prosedur pengendalian dapat 

dikelompokkan ke dalam prosedur yang antara lain adalah : 

a. Otor isasi yang semes tinya atas transaksi dan kegiatan 

b. Pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkinkan 

seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi 

kekeliruan atau ketidakberesan dalam pealksanaan tugasnya sehari-hari. 

Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memberikan otorisasi transaksi, 

mencatat transaksi dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan di tangan 

karyawan yang berbeda. 

c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk 

membantu pencatatan transaksi secara semestinya, misalnya dengan 

memantau penggunaan dokumen pengiriman barang yang bernomor urut 

tercetak. di lingkungan system terkomputerisasi.

d. Pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan 

dan catatan, misalnya  penetapan fasilitas yang dilindungi dan otorisas i untuk 

akses ke program dan arsip data komputer. 

e. Pengecekan secara bebas atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya 

atas jumlah yang dicatat, misalnya pengecekan atas kerjaan klerikal, 

rekonsiliasi,pembandingan  aktiva yang ada dengan pertanggungjawa ban 

yang tercatat, penga wasan dengan menggunakan program komputer, 

penelaahan oleh manajemen atas laporan yang mengikhtisarkan rincian 

akun seperti saldo piutang yang dirinci menurut umur piutang dan 

penelaahan oleh pemakai atas laporan yang dihasilkan oleh komputer. 

Berkaitan dengan pemakaian komputer dalam sistem informasi akuntansi 

dewasa ini, maka perusahaan harus menerapkan pengendalian di lingkungan 

sistem yang terkomputerisasi. 

merupakan proses untuk menilai dari pelaksanaan struktur 

pengendalian yang telah berjala n. merupakan pemantauan yang 

2.3.6.2 Monitoring Piutang atau Pemantauan Piutang

Monitoring

intern Monitoring



48

dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut baik 

pada tahap desain maupun pengoperasian perusahaan, agar pada waktu yang tepat 

dapat menentukan apakah struktur pengendalian intern tersebut telah memerlukan 

perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 

mendefinisikan monitoring sebagai berikut : 

dapat dilakukan selama kegiatan berlangsung dan dapat 

dievaluasi secara periodik. Selama kegiatan berlangsung pengendalian intern 

penjualan dan penerimaan kas hasil penagihan piutang dilihat dari keluhan-

keluhan yang diterima dari langganan seperti kesalahan billing, ter lambatnya 

pengiriman barang ataukesalahan pembayaran di dalam lingkungan perusahaan 

sendiri. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap hasil kerja mereka 

biasanya d ievaluas i secara periodik, karena manajemen akan melihat hasil laporan 

penjualan dan laporan penerimaan kas bulanan atau tahunan apakah sesuai den gan 

anggaran  yang direncanakan.

Pengendalian juga dilaksanakan oleh internal auditor, bila internal auditor 

mendapati kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern 

penjualan dan penerimaan kas, maka harus segera melaporkan kelemahan tersebut 

pada manajemen atau komite audit. Manajemen juga dapat menerima informasi 

dari pihak ekstern seperti bank atau akuntan publik tentang kelemahan struktur 

pengendalian intern penjualan kredit dan penagihan  piutang dalam perusahaan. 

Informasi yang diterima dar i berbagai pihak akan menjadi bahan pertimbangan 

bagi manajemen untuk memperbaiki pelaksanaan pengendalian internselanjutnya 

sehingga dapat memperbesar hasil penjualan dan jumlahpenerimaan kas 

perusahaan. 

Dalam unsur-unsur pengendalian intern, monitoring masih merupakan 

halbaru bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, mungkin baru perusahaan-

perusahaan besar  yang menerapkannya. Namun sebenarnya kegiatan monitoring 

Kell et.al .(web google 2002;2 digitized by USU digital library, tanggal 

26 08 2008 )

“Monitoring is a process that accesses the quality of internal control 
structures performance over time. It involves by appropriate of the 
design operation of control on a suitable timely basis to determine that 
ICS is operating as  intended and that it is modified as appropiate for 
changes in conditions.“

, 

Monitoring
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telah berjalan dengan sendirinya dalam suatu perusahaan. Perusahaan sering 

memon itoring pelaksanaan pengendalian intern hanya apabila telah terjadi 

kesalahan yang fatal dan merugikan perusahaan baik dari segi prosedur kerja 

maupun dari besarnya laba yang diinginkan sebagai tujuan akhir perusahaan. 

Perkembangan zaman mempunyai resiko, yang dapat menimbulkan 

kerugian ganda di kalangan masyarakat luas. Kerugian demikian membawa 

dampak buruk bagi stabilitas  ekonomi dan sosial. Berbicara mengenai res iko akan 

selalu berkaitan denagn kerugian. Oleh karena itu risiko dapat diartikan sebagai 

kemungkinan menderita sesuatu kehilangan atau kerugian ekonomis (non 

ekonomis). Untuk menga tasi masalah resiko tersebut manusia melakukan denagn 

berbagai cara antara lain, Berusaha menghindari mencegah 

( mengalihkan , dan bahkan denagn menahan atau menetima  

risiko yang terjadi. Asuransi adalah suatu cara untuk 

mengatasi risiko, yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi risiko tersebut 

pada pihak lain.

Menurut buku perusahaan auransi tergolong 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Ciri yang menonjol dari usaha 

asuransi adalah menanggung kemun gkinan resiko timulnya kerugian yang akan 

diderita oleh yang ditanggung dan atas jasanya tersebut perusahaan asuransi 

menerima premi.

Asuransi  Kerugian  ad alah  :

Suatu  sistem  proteksi  menghadapi  risiko  kerugian  finansial,  dengan  
cara  pengalihan (transfer)  risiko  kepada  pihak  lain,  baik  secara  
perorangan  maupun  secara  kelompok  dalam  masyarakat.

Yang  digolongkan  dalam  asuransi  kerugian  antara  lain  :

Asuransi  Kebakaran

Asuransi  Pengangk utan

Asuransi  Kendaraan  Bermotor

2.4 Tinjauan Umum Asuransi Kerugian

2.4.1 Definisi Asuransi Kerugian 

La Midjan (2001 : 324)

(loss)

(avoidance), 

prevention), (transfer)

(retention/assumption)

•

•

•
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Asuransi  Rangka  Kapal  Laut

Asuransi  Rangka  Kapal  Udara

Asuransi  Rekayasa  (engineering)

Asuransi  Aneka,  seperti  :

Asuransi  kecelakaan  diri

Asuransi  pengiriman  dan  penyimpanan   surat  berharga,  dll.

Dasar  usaha  a suransi  adalah  kepercayaan  masyarakat,  terutama  dalam  

hal  kemampuan  keuangan (   perusahaan  untuk  memenuhi  

kewajiban  klaim  dan  kewajiban  lain-lain  tepat  pada  waktunya.  Untuk  itu  

usaha  asuransi  harus  dikelola  secara  professional,  baik  dalam  pengelolaan  

risiko  maup un  dalam  pengelolaan  keuangan.

Beberapa  karakteristik  dari  akuntansi  perusahaan  asuransi  kerugian,  

antara  lain  :

1. Pertanggungjawaban  perusahaan  asuransi  yang  besar   kepada  para  

tertanggung,  mempengaruhi  penyajian  laporan  keuangan  khususnya  

neraca.

2. Penentuan  beban  tidak  dapat  sepenuhnya  dihubungkan  dengan  

pendapatan  premi,  karena  timbulnya  beban  klaim  tidak  selalu  bersamaan  

dengan  pengakuan  pendapatan  premi.

3. Laporan  laba – rugi  sangat  dipengaruhi  oleh  unsur estimasi,  misalnya : 

estimasi  mengenai  besarnya  premi  yang  belum  merupakan  pendapatan  

  dan  estimasi  mengenai  besarnya  klainm 

yang  menjadi  beban  pada  periode  berjalan  (estimasi  klaim  tan ggungan  

sendiri) .

4. Perusahaan  asuransi  harus  memenuhi  ketentuan  pemerintah  dalam  hal  

batas  tingkat  solvabilitas  (

Perbedaan utama antara asuransi kerugian dan pertanggungan adalah 

sebagia berikut :

1. Dalam asuransi kerugian yang dipertanggung jawabkan adalah harta 

tertanggung, seangkan asuransi pertanggung jawaban jiwa ter tanggung.

•

•

•

•

o

o

bonafiditas)

(unearned  premium  income)

solvency  margin).
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2. Dalam asuransi kerugian yang diganti apabila terjadi klaim ( tuntutan ) adalah 

jumlah pertanggungan, seangkan pada asuransi pertanggungjawaban yang 

diganti sejumlah tuntutan ditambah bunga.

3. Pada asurans i pertanggung jaawaban ( asuransi  jiwa ) jumlah premi yang 

dibayarkan oleh pertanggunagn dapat merupakan tabungan seumur hidup yang 

akan dikembaliakan pada saat tertanggung meninggal, sedangkan pada 

asuransi kerugian jumlah premi yang dibayar pada suatu periode akan hilang 

apabila tidak terjadi kerugian.

Piutang Premi adalah tagihan premi kepada pemegeng polis yang telah 

jatuh tempo dan mas ih dalam masa keleluasaan.

Pendapatan adalah Jumlah  premi  tanggungan  sendiri  

setelah  dikurangi  beban  underwriting. Pendapatan yang  diperoleh  dari  

aktivitas  pokok  perusahaan  asuransi,  terdiri  dari  :

Premi  Bruto

Dikurangi  :  Premi  Reasuransi

Dikurangi / Ditambah :  Kenaikan / Penurunan  Premi  yg  belum  

merupakan  pendapatan.

1. Pembayaran dari pemegang polis untuk perlindungan asuransinya . 
Premi dapat dibayarkan sekaligus atau sebagai cicilan;
2. Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada 
Perusahaan sehubungan dengan Asuransi Peserta setiap tahun pada ulang 
tahun tanggal berlakunya Polis. 

Premi Bruto adalah  Premi  yang diperoleh  dari  ter tanggung,  agen,  
broker  maupun  dari perusahaan  asuransi  lain  dan  perusahaan  
reasuransi. Premi  bruto  yang  berasal  dar i  pertanggungan  langsung  

  dinamakan  premi  langsung.
Premi  yang  berasal  dari pertanggungan  tidak  langsung 

  yaitu  yang  diter ima  dari  perusahaan  asuransi  lain  atau  
perusahaan  reasuransi,  dinamakan  premi  tidak  langsung.

Premi Reasuransi adalah  bagian  dari  premi  bruto  yang  dikeluarkan  
atau  merupakan  kewajiaban  kepada  pihak  reasuradur  berdasarkan  

2.4.2 Pendapatan  Underwriting   

Premi 

Premi Bruto

Premi  Reas uransi

Underwriting

(direct  business)
(indirect  

business)

§

§

§
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  maupun  Atau bisa juga Premi Reasuransi adalah 
bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa 
pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode. 

Tagihan  kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuradur 
sehubungan dengan penerimaan premi reasuransi, komisi reasuransi, 
komisi keuntungan dan klaim reasuransi. 

Penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarnya 
premi-premi 

1. Surat perjanjian asuransi antara Perusahaan dengan Peserta dan 
Pemegang Polis yang  diterbitkan oleh Perusahaan untuk Pemegang Polis; 
2. Berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dengan penanggung 
berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan;
3. Dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan dan semua informasi yang 
diberikan oleh Pemegang Polis dan atau Peserta yang merupakan 
perjanjian antara Peserta dan Pemegang Polis degnan Perusahaan serta 
perubahan-perubahannya dikemudian hari sebagaimana disepakati oleh 
Pemegang Polis dan Perusahaan. 

Keadaan dan atau penyakit yang memerlukan penanganan medis lanjutan, 
dan atau keadaan dan penyakit yang secara medis akan muncul berulang 
yang berhubungan dengan  kondisi atau penyakit terdahulu, dan atau 
penyakit yang termasuk dalam klasifikas i penyakit kronis baik yang 
diturunkan atau didapat ( baik selama dalam 
kandungan, pada saat lahir atau setelah lahir dimana kondisi dan atau 
penyakit maupun perjalanan penyakit ini telah ada, baik 
diketahui atau tidak oleh calon Peserta pada saat didaftarkan sebagai 
Peserta. 

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang 

belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan 

pada akhir periode. 

Premi  yang  belum  merupakan  pendapatan  yang  dihitung / dibentuk  

secara  berkala  pada  akhir  periode  buku  atau  merupakan  pendapatan  premi  

yang  ditangguhkan  pengakuannya. Diakui  dan  dicatat  pada  tangga l  neraca  

yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  estimasi  sesuai  dengan   metode  yang  

digunakan.

treaty non  treaty.

(hereditary) acquired)

(pathogenesis)

Piutang Reasuransi 

(polis lewat waktu) 

Polis 

(Kondisi Pra-Eksisting) 

2.4.3 Kenaikan / Penurunan  Premi  yang  Belum  Merupakan  Pendapatan  

Policy Lapse

Pre-Existing Conditions
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Kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan 

adalah  selisih  dari  premi  yang  belum  merupakan  pendapatan  periode  

berjalan  dan  periode  lalu. 

Perhitungan  premi  yang  belum  merupakan  pendapatan dapat  

dilakukan  dengan  beberapa  cara,  antara  lain  :

a. Dihitung  secara  agregatif  tanpa  memperhatikan  tanggal  

penutupannnya.  Besarnya  dihitung  berdasarkan  persentase  tertentu  dari  

jumlah  premi  tanggungan  sendiri, tiap jenis  pertanggungan / asuransi.

b. Dihitung  secara  individual  dari  tiap  pertanggungan  dan  besarnya  premi  

yang  belum  merupakan  pendapatan  ditetapkan  secara  prorata  untuk  tiap   

tahun  yang bersangkutan.

Beban adalah  beban  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  

asuransi  untuk  mendapatkan,  memelihara  dan  menyelesaikan  kerugian  sutau  

pertanggungan.  Terdiri  atas  :

Komisi  Tanggungan  Sendiri
Klaim  Tanggungan  Sendiri
Kenaikan / Penurunan  Estimasi  Klaim  Tanggungan  Sendiri
Beban  Rupa-rupa

Komisi adalah   bagian  dari  premi  bruto  yang  menjadi  hak  agen / 
broker  atau  perusahaan  asurans i  lain  sehubungan  dengan  jasa  yang  
diberikannya  dalam  penutupan  pertanggungggan,  baik  langsung  
maupun  tidak  langsung.

Komisi  tan ggungan  sendiri adalah  :

Selisih  komisi  yang  dikeluarkan  dalam  rangka  mendapatkan  
penutupan  pertanggungan  dengan  komisi  yang  diterima  dari  
reasuradur.

Klaim adalah  ganti  rugi  yang  dibayarkan  atau  yang  menjadi  
kewajiban  kepada  tertanggung  atau  perusahaan  arusansi sehubungan  
dengan  telah  terjadinya  kerugian.
Bagian  klaim  yang  diterima  dari  reasuradur  merupakan  salah  satu  
bentuk “pemulihan  klaim”  

2.4.3.1 Beban 

Komisi

Klaim

Underwriting

Underwriting

Underwriting 

(claim  recovery).

?
§
§
§
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Klaim  tanggungan  sendiri adalah:

Selisih  antara  klaim  yang  dibayarkan  dengan  klaim  yang  diterima  
perusahaan  asuransi  dari  reasuradur.

Setelah  dikurangi  beban  pemul ihan  dan  bagian  reasuradur  diakui  dan  
dicatat  sebagai  pengurang  beban  klaim pada  saat  realisai.  Barang-
barang  eks  klaim  diakui dan dibukukan  pada  saat  realisasi  
penjualannya.

Estimasi  klaim  tanggungan  sendiri  yang  dihitung / dibentuk  secara  
berkala  pada  akhir  periode  buku  atau  merupakan  klaim  yang  
dilaporkan  dan  telah  dicatat  perusahaan,  tetapi  belum  diselesaikan  
(ditetapkan)  ganti  ruginya. Diakui  dan  dicatat  pada  tanggal  neraca  
yang  besarnya  berdasarkan  estimasi  jumlah  kerugian  yang  menjadi  
kewajiban  perusahaan. Diakui  dan  dicatat  sekaligus  pada  akhir  tahun  
sebesar  jumlah  taksiran  ganti  rugi  yang  belum  diselesaikan.

Diakui  langsung  pada  saat  timbulnya  beban-2  ybs.  Setelah  dikurangi  
dengan  hasil  yan g  diperoleh  sehubungan  dengan  beban  tersebut,  yang  
diakui  pada  saat  diperolehnya  hasil  tersebut.Termasuk dalam  
kelompok  ini  ada lah  beban  yang  timbul  dari  alokasi  beban  secra  
sitema tis  sepanjang  periode  yang  memperoleh  manfaat  (penyusutan  
hak  atas  tanah,  bangunan  dan  peralatan,  amortisasi  aktiva  tak  
berwujud,  dsb.  Kecuali  terhadap  aktiva  yang  dipergunakan  secara  
langsung  dalam  operasi).

Menurut  sumber  terjadinya,  piutang  digolongkan  dalam  dua  kategori  
yaitu  piutang  dan  piutang    (piutang  
lain-lain).
Piutang   terdiri  dari  :

Piutang  Premi
Meliputi  :  Tagihan  premi  kepada  tertanggung / agen / broker,  dan  
perusahaan  asuransi (ceding company)  sebagai  akibat  adanya  transaksi  
asuransi.

Piutang  Reasuransi
Timbul  dari  kompensasi  hutang – piutang  kepada reasuradur  
sehubungan  dengan  kewajiban  membayar  premi  reasuransi  setelah  
dikurangi  komisi  dan  klaim  asuransi

Pemulihan   Klaim

Kenaikan / Penurunan  Estimasi  Klaim  Tanggungan  Sendiri

Beban  Rupa-rupa

Piutang

(recovery)

Underwriting 

underwriting non  underwriting

underwriting
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Piutang  
Piutang adalah  piutang  yang  timbul  d iluar  transaksi  
operasi  asuransi  seperti  :  piutang pegawa i,  piutang  bunga,  dan lain 
lain.

Non  Underwriting
non underwriting

.
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