
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dikemukakan teori-teori dari beberapa literatur yang

dianggap relevan sebagai landasan untuk melakukan pembahasan dan analisis

permasalahan yang ditampilkan dalam skripsi ini.

2.1 Pengertian Studi

Konsep tentang studi yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1989;860) adalah sebagai berikut:

“1. Kajian
2. Telaah
3. Penelitian
4. Penyelidikan ilmiah”.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan studi dalam

skripsi ini adalah penelitian. Jadi studi disini melakukan penelitian tentang

penerapan sistem informasi akuntansi biaya produksi berbasis komputer

dalam aktivitas perusahaan.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi

Dalam pengambilan keputusan, manajemen harus benar-benar

mempertimbangkan keputusan yang akan diambil atau kebijakan-kebijakan yang

akan diterapkan dalam perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan agar

pelaksanaannya efektif dan efisien keputusannya pun harus lebih akurat.

Keakuratannya tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu informasi yang

berkualitas. Informasi tersebut diorganisasikan dalam suatu sistem informasi

akuntansi dengan baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain

sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan

perusahaan.

2.2.1 Pengertian Sistem



Setiap organisasi atau kegiatan tidak terlepas dari sistem, Sehingga

suatu departemen dapat dikatakan sebagai sistem karena merupakan suatu

organisasi dengan kelompok individu yang memiliki tujuan yang sama.

Definisi sistem menurut Eddy Winarso (2007;17) adalah sebagai berikut:

Menurut West Churchman:
“Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen
yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan, maka
sistem memiliki tiga karakteristik yaitu: (1) komponen, atau sesuatu
yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan; (2) proses, yaitu
kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam
sebuah sistem; dan (3) tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai
dari kegiatan koordinasi komponen tersebut”.

Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin mendefinisikan

sistem sebagai berikut:

“Suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi

subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan (Goal) yang sama”.

Dari beberapa definisi di atas maka sistem dapat dikelompokkan ke dalam

dua kelompok yaitu:

1. lebih menekankan pada elemen-elemen dalam sistem

2. lebih menekankan pada prosedur

Menurut Eddy Winarso (2007;17) pengertian prosedur adalah:
“Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (tulis-
menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau
lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan
yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.

Sebuah sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (subsistem). Sistem

komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari subsistem perangkat keras dan

subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem tersebut terdiri dari

beberapa subsistem-subsistem lainnya. Subsistem perangkat keras dapat terdiri

dari alat masukan, alat keluaran, alat pemroses, dan alat penyimpan. Seluruh

subsistem-subsisten tersebut saling berinteraksi dan saling berhubungan

membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat

tercapai.



2.2.2 Pengertian Data dan Informasi

Menguraikan pengertian data yang dikaitkan dengan pengertian

mengenai informasi. Sedangkan definisi data karangan La Midjan dan Azhar

Susanto, menurut Barry E. Chushing (2001;28) sebagai berikut:

“Data dapat dianggap terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima

sebagai masukkan (input) oleh suatu sistem informasi, disimpan serta diolah

untuk menghasilkan informasi, sedangkan informasi diartikan sebagai keluaran

(output), dari suatu pengolahan data (sistem informasi) yang terorganisir dan

berguna bagi orang yang menerima”.

Definisi informasi menurut Jogiyanto (1999;24-25) didefinisikan oleh:

John Burch and Gary Grudnitski, adalah sebagai berikut:

“Informasi adalah data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih

berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di

dalam pembuatan keputusan”.

Robert J. Verzello / John Reuter III :

“Informasi adalah kumpulan data yang relevan dan mempunyai arti yang

menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan”.

Barry E. Chushing :

”Informasi menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan

dan berguna kepada orang yang menerimanya”.



Stephen A. Moscove and Mark G. Simkin :

“Informai adalah kenyataan-kenyataan atau bentuk-bentuk berguna yang

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis”.

Dari beberapa definisi informasi yang diberikan oleh beberapa

pengarang, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah:

1. Data yang diolah

2. menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang

menerimanya

3. menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata

4. digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak

dari bentuk tunggal datum atau data-item. Data adalah kenyataan yang

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-

kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia

bisnis kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah perubahan dari suatu

nilai yang disebut dengan transaksi. Kesatuan nyata adalah berupa suatu

objek nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan

terjadi.

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi pada suatu sistem meliputi pemasukan data yang

kemudian diolah melalui suatu model dalam pemrosesan data. Hasil informasi

akan ditangkap kembali sebagai input dan  seterusnya, sehingga membentuk

siklus informasi yang dapat diperoleh dari sistem informasi sebagai sistem khusus

dalam organisasi untuk mengolah informasi tersebut.

Pengertian Sistem Informasi karangan Eddy Winarso (2007;21) adalah:

Menurut John F. Nash dan Martin B. Roberts:
“Suatu sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang,
fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang
ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses
tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan
yang lainnya tehadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang



penting dan menyediakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan
yang cerdik (smart)”.

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis:
“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian,
mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan
laporan-laporan yang diperlukan”.

Sumber dari sistem informasi di dalam suatu perusahaan, bersumber dari

alat pemrosesan data adalah sebagai berikut:

1. Manual information system or traditional information system

Bersumber dari proses manual, dimana manusia lebih

berperan.

2. Mechanical information system

Bersumber dari proses peralatan, atau mesin-mesin

pembukuan dimana manusia masih berperan.

3. Computer-based information system

Bersumber dari Electronic Data Processing (EDP), dimana manusia sudah

kurang berperan dan diambil oleh komputer.

Istilah sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di

dalam perusahaan untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi

“berbasis komputer” merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak

yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat.

2.2.4 Pengertian Akuntansi

Batasan akuntansi menurut Aliminsyah dan Padji (2003;162) sebagai

berikut:

“Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi

penting sehingga memungkinkan adaya pelaksanaan dan penilaian

jalannya perusahaan secara efisien. Akuntansi dapat pula didefinisikan

sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan keputusan

yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan infomasi tersebut.”



Menurut Teguh Wahyono (2004;9):

“Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya menyediakan

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai satuan-

satuan ekonomi, dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam

pengambilan keputusan ekonomi, yaitu dalam menetapkan pilihan yang

tepat di antara beberapa alternatif tindakan. Tujuan umum akuntansi

keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang handal mengenai

sumber daya dan kewajiban-kewajiban ekonomi dari suatu badan usaha.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan akuntansi terdiri dari pencatatan, penggolongan, peringkasan dan

penyajian transaksi keuangan, meliputi juga penafsiran terhadap informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Akuntansi sebagai suatu sistem keuangan yang memberikan informasi

penting yang dibutuhkan suatu organisasi agar dapat beroperasi secara

efisien, mengetahui hasil kerja selama ini dan merencanakan kegiatan ke

depan agar lebih baik.

3. Kegunaan akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi ekonomi yang

dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan

pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

2.2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Moscove pengertian sistem informasi akuntansi karangan

Teguh Wahyono (2004;13):

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang
mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, dan
mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan
yang relevan kepada pihak di luar dan di dalam perusahaan”.

Sedangkan menurut Eddy Winarso (2007;23) Sistem Informasi Akuntansi

didefinisikan sebagai berikut:

George H. Bodnar

“ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (AIS) is a collection of



resources, such as people an eqipment, designed to transform financial
data into information. This information is communicated to wide variety
of decision makers.”
Barry E. Cushing

“SISTEM INFORMASI AKUNTANSI didefinisikan sebagai

kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu

organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi

keuangan dan juga informasi yang didapat dari pengumpulan dan

pengolahan data transaksi.”

Jadi dapat dikatakan sistem informasi akuntansi adalah sebuah

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan

mengoperasikan bisnis. Data yang diolah oleh sistem informasi akuntansi

adalah yang bersifat keuangan. Sistem informasi akuntansi juga berperan

sebagai pengaman harta kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur

pengendalian atau pengecekan dalam sistem akuntansi, berbagai

kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan dapat dihindarkan atau dilacak

sehingga dapat diperbaiki.

Penggunaan komputer tidak mengubah hakikat dari sistem informasi
akuntansi, tetapi hanya mengubah cara pemrosesan transaksi menjadi laporan.
Pengolahan data dengan bantuan komputer dapat lebih mudah dan tuntutan
kebutuhan informasi dapat segera dipenuhi. Kebutuhan itu khususnya adalah
kebutuhan informasi mengenai biaya-biaya yang sudah atau yang akan terserap
dalam produksi perusahaan.

Sistem mempunyai sasaran utama, yaitu:

1. Menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan

2. Menyediakan informasi akuntansi yang menyangkut pengelolaan

kekayaan perusahaan

3. Menyediakan informasi akuntansi yang mendukung operasi perusahaan.

2.2.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan disusun dengan

memiliki beberapa tujuan.



Menurut Mulyadi (2001;19-20) tujuan sistem informasi akuntansi dibuat

untuk:

“1. Menyediakan informasi bagi pengelolan kegiatan usaha baru.
 2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun
struktur informasinya.

 3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan
internal, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan
informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap
mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan
perusahaan.

 4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi”.

Sedangkan menurut Azhar (2001;37) adalah:
“1. Untuk meningkatkan kualitas informasi

yaitu informasi yang tepat guna, terpercaya dan tepat waktu,
dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan
cepat dapat memberikan informasi yang diperlukan.

2. Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal
yaitu pengendalian internal yang diperlukan agar dapat
mengamankan kepercayaan perusahaan. Berarti bahwa sistem
informasi akuntansi yang disusun harus juga mengandung
kegiatan sistem pengendalian intern.

 3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha
ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk menyusun sistem
informasi akuntansi harus seefisien mungkin”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan penyusunan

suatu sistem informasi akuntansi selain untuk meningkatkan informasi dan

pengendalian internal juga harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara

manfaat dan biaya.

Sedangkan menurut Wilkinson (1994;234) tujuan sistem informasi

akuntansi adalah:

“1. Relevan,
  2. Improve troughtput,
  3. Efficiency,
  4. Timeliness,
  5. Fleksibility,
  6. Accuracy and security,
7. Economic”.

Penjelasan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:



Relevant,
Suatu informasi mempunyai kemampuan pemrosesan terbatas, jadi hanya

data yang relevan dengan kebutuhan sekarang atau masa depan peruahaan.

Improve troughput,

Salah satu ukuran dari sistem konversi data adalah laju konversinya,

kualitas data yang dikonversi sistem dimana suatu periode waktu tertentu,

peningkatan laju konvesi meningkatkan kinerja sistem.

Efficiency,

Mengacu pada hasil yang dicapai dengan sekumpulan sumber data

tertentu. Sistem konversi data yang efisien pada umumnya menghasilkan

laju konversi yang tinggi dengan biaya yang wajar.

Timeliness,

Bila konversi data dilakukan secara tepat waktu, catatan dalam basis data

dijaga selalu mutakhir, jadi semakin banyak informasi berguna yang dapat

disajikan bagi para penggunanya.

Fleksibility,

Sangatlah penting agar sistem konversi data mampu menghadapi

perubahan. Perubahan ini secara lancar, efektif dan mampu melayani

berbagai kebutuhan penggunanya.

Accuracy and security,

Untuk memastikan bahwa data yang dapat diandalkan, sistem konversi

membutuhkan tindakan-tindakan penggunanya.

Economic,

Mengkonversi biaya wajar merupakan sasaran terakhir, ini merupakan

sasaran yang sifatnya paling luas atau terbanding terbalik dengan sasaran

lain, sebagai contoh, efisiensi berbanding lurus dengan kehematan,

sedangkan ketepatan waktu umumnya berbanding terbalik dengan

kehematan.

2.2.7 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi



Dengan adanya sistem informasi akuntansi, manajemen akan

memperoleh informasi yang sangat diperlukan, dimana manajemen akan

selalu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaannya.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa fungsi sistem

informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Alat untuk memperoleh informasi mengenai suatu badan usaha atau

perusahaan. Informasi tersebut diperlukan baik oleh manajemen

maupun pihak-pihak yang membutuhkan seperti pemegang saham,

kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah.

2. Alat pengendalian dan pengawasan, yaitu untuk mengendalikan atau

mengawasi jalannya perusahaan.

2.2.8 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Dari pengertian diatas, dapat penulis kemukakan bahwa suatu sistem

informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur. Hal ini seperti yang dikemukakan

oleh Wilkinson yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana (1994;3) bahwa

sistem informasi akuntansi memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

“1. Sumber daya manusia

  2. Alat yang digunakan

  3. Sistem dan prosedur yang digunakan”.

Secara singkat unsur-unsur sistem informasi akuntansi tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Manusia merupakan unsur sistem informasi yang berperan dalam proses

pengambilan keputusan apakah suatu sistem dapat dilaksanakan dengan baik

atau tidak, dan manusia juga mengendalikan jalannya sistem.

Sumber daya manusia dibagi atas tiga kelompok yaitu:

a. Perencanaan

b. Pelaksanaan

c. Pengawasan

2. Alat yang digunakan



Sedangkan alat merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan di

dalam mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau

perhitungan dan meningkatkan kerapihan bentuk informasi.

Alat yang digunakan meliputi:

a. Alat masukan

b. Proses

c. Alat keluaran

d. Basis data

e. Teknologi

f. Kontrol

3. Sistem dan prosedur yang digunakan

Sistem dan prosedur yang digunakan akan menunjang tercapainya tujuan

sistem informasi akuntansi. Prosedur merupakan langkah-langkah penting

yang dilakukan dalam satu atau lebih fungsi sistem informasi akuntansi, baik

secara manual maupun komputerisasi. Dengan adanya prosedur yang memadai

maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan.

Sedangkan menurut Romney (2004;3) menyebutkan komponen sistem

informasi akuntansi yaitu:

“Komponen sistem informasi akuntansi:
1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan

melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi,

yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan
menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer,

peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi
jaringan”.

2.3 Peranan Sistem Informasi Akuntansi

Tanggung jawab dari suatu perusahaan adalah harus mampu

merencanakan, mengkoordinasikan serta mengontrol aktivitas yang baik.

Perusahaan juga harus dapat menyediakan berbagai informasi bagi kebutuhan



semua pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menyebabkan sistem informasi

akuntansi memegang peranan penting di dalam perusahaan.

Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam

pengambilan keputusan manajemen, yaitu:

1. Informasi akuntansi sering memberikan dorongan kepada pengambilan

keputusan manajemen dengan menunjukkan adanya suatu sistem yang

mendukung tindakan manajemen.

2. Informasi akuntansi sering memberikan suatu dasar untuk mengadakan

pilihan antara berbagai altenatif tindakan yang mungkin dilakukan.

2.4 Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen menurut Sri Wiludjeng (2006;2) adalah sebagai

berikut:

Menurut Musselman menyatakan bahwa:

”Manajemen is the process of planning, organizing, directing, and

controlling the activities of an enterprise to achiave spesific objectives”.

Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah:

“Manajemen is the art of getting thing though people”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen

adalah ilmu pengetahuan yang terorganisir dan sistematis, dan

terdiri dari teori-teori dan prinsip-prinsip, sekaligus juga

manajemen sebagai seni yang sangat tergantung pada orang yang

menjalankannya.

2.5 Pengertian Efektivitas

Tingkat kinerja dalam suatu perusahaan sangat besar artinya, sehingga

dalam menentukan sasaran dari kinerja yang hendak dicapai oleh perusahaan

mengakibatkan masalah keefektifan dalam perusahaan mendapatkan perhatian

yang cukup. Pengertian efektivitas sebenarnya memadukan faktor-faktor



organisasi (seperti struktur dan teknologi) dengan faktor-faktor individual (seperti

motivasi, rasa keterikatan, dan prestasi kerja).

Menurut pandangan Anthony and Govindarajan (2001;113) definisi dari

efektivitas adalah sebagai berikut:

“Effectiveness is determined by the relationship between a responsibility

centers output and its objectives.”

Arti dari definisi tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan

hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang

harus dipercaya.

Menurut Sri Wiludjeng (2006;3) definisi dari efektivitas adalah sebagai

berikut:

“Efektivitas adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tepat

atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar”.

Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran yang ingin

dicapai sedangkan efisiensi menunjukkan sumber daya yang digunakan untuk

mencapai tujuan pengendalian internal tersebut.

2.6 Pengertian Pengendalian

Menurut Eddy Winarso (2007;72):

“pengendalian adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan

aktivitas sebuah objek, organisasi, atau sistem.”

Dalam sebuah organisasi, sistem informasi akuntansi sangat membantu
manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Akuntan dapat
membantu mencapai tujuan ini dengan merancang sistem pengendalian yang
efektif dan dengan cara pengkajian sistem pengendalian yang sekarang dipakai
untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. Tujuan
dilakukannya pengendalian adalah untuk mencegh timbulnya kerugian bagi
sebuah organisasi, seperti penggunaan sumber dan  yang tidak efisien dan boros,
keputusan manajemen yang tidak baik, kehilangan dan kerusakan catatan secara
tidak wajar, dan lain-lain.

2.6.1 Pengertian Pengendalian Internal



Menurut Krismiaji dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2002;218)

pengertian Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

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

Sedangkan definisi pengendalian internal menurut COSO karangan Eddy

Winarso (2007;73) adalah sebagai berikut:

“Internal Control: a process, effected, by an entity’s board of directors,
managemen, and other personnel, designed to provide reasonable
assurance regarding the achievement of objectives in the following
cataegories:

a. Effectiveness and efficiency of operations
b. Reability of financial reporting
c. Compliance with applicable law and regulations.”

Dalam setiap tiga kategori tujuan, organisasi menetapkan tujuan

pengendalian tersendiri dan prosedur pengendalian untuk mencapai tujuan

pengendalian tersebut ke dalam lima komponen pengendalian yaitu: (1)

Lingkungan pengendalian, (2) penaksiran resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4)

informasi dan komunikasi, (5) monitoring.

Sistem pengendalian internal merangkum kebijakan, praktik, dan prosedur

yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan;

2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi

akuntansi;

3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan;

4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah

ditetapkan oleh manajemen.

2.6.2 Komponen Pengendalian Internal

Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO), pengendalian

internal terdiri dari lima komponen seperti dikutip oleh the institute of internal

auditors (2000;91), yaitu:

“Lima komponen pengendalian internal:
1. Control Environment



2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and Communication
5. Monitoring”.

Komponen dan struktur pengendalian internal dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Control Environment

Control Environtment adalah pembentukan suasana organisasi serta

memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi.

Pengendalian lingkungan merupakan dasar bagi semua komponen

pengendalian internal lain yang melahirkan hierarki dalam bentuk struktur

organisasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian lingkungan yaitu:

a. Integritas dan nilai etika, tujuan organisasi dan upaya pencapaian tujuan

didasarkan kepada pilihan dan pertimbangan nilai yang mencerminkan

integritas dan komitmen manajemen terhadap nilai etika.

b. Komitmen terhadap kompetensi.

c. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor.

d. Filosofi gaya manajemen.

e. Struktur organisasi.

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab.

g. Kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya.

2. Risk Assessment

Risk Assessment merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam

mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan

dalam mencapai tujuan. Terdapat dua sumber resiko yaitu:

a. Resiko yang berasal dari luar perusahaan, yang mempengaruhi perusahaan

secara keseluruhan, termasuk tantangan yang berasal dari pesaing,

perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, peraturan

pemerintah, dan bencana alam.

b. Resiko yang berasal dari dalam perusahaan, berkaitan dengan aktivitas

tertentu dalam organisasi misalnya gangguan yang menimpa sistem



informasi, baik yang disebabkan oleh kesalahan karyawan atau perubahan

tanggung jawab manajemen.

3. Control Activities

Control Activities adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen

untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah

dijalankan sebagaimana seharusnya. Terdapat berbagai jenis pengendalian

aktivitas diantaranya adalah:

a. Prosedur otorisasi, dibuat untuk memberikan otorisasi (kewenangan)

kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu

transaksi. Ada dua macam otorisasi yang diberikan oleh manajemen, yaitu:

 Otorisasi umum, berkaitan dengan transaksi secara keseluruhan.

 Otorisasi khusus, diterapkan hanya kepada jenis transaksi tertentu.

b. Mengamankan asset dan catatannya, meliputi:

 Mengamankan asset secara phisik, dan

 Kepastian tanggung jawab.

c. Pemisahan fungsi, tugas yang diberikan manajer kepada karyawan dalam

bentuk :

 Otorisasi melakukan transaksi.

 Otorisasi mencatat transaksi.

 Otorisasi memelihara posisi asset.

d. Catatan dan dokumentasi yang memadai, perlu dilakukan pengendalian

terhadap formulir kosong dan dokumen bernomor seri.

4. Information and Communication

Information and Communication diperlukan oleh semua tingkatan manajemen

organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan, dan mengetahui

kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

5. Monitoring



Monitoring, merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem

pengendalian internal. Pengawasan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu

melalui :

a. Pengawasan aktivitas monitoring yang berjalan.

b. Pengawasan penilaian yang dilakukan secara terpisah.

2.6.3 Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan

menurut La. Midjan (2001;58) tujuan pengendalian internal yaitu :

“Tujuan Pengendalian Internal  :

1. Mengamankan harta kekayaan perusahaan

2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan

3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan

4. Ketaan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan

pimpinan perusahaan”

Dapat dikatakan tujuan pengendalian internal adalah :

a. Mengamankan harta kekayaan perusahaan, perlu dirancang  berbagai metode-

metode dan cara-cara tertentu untuk mencegah terjadinya kecurangan.

b. Keandalan pelaporan keuangan (menguji ketelitian dan kebenaran data

akuntansi perusahaan), untuk dapat melaksanakan operasi usahanya,

manajemen memerlukan informasi yang akurat. Manajemen bertanggung

jawab menyiapkan laporan keuangan yang akurat, manajemen bertanggung

jawab menyiapkan laporan keuangan bagi investasi, dan pengguna lainnya.

Dengan adanya pengendalian internal, maka diharapkan dapat menghasilkan

laporan keuangan yang dapat diandalkan & dapat dipercaya.

c. Efektivitas dan efisiensi organisasi (meningkatkan efisiensi operasi

perusahaan) pengendalian internal diharapkan dapat menghindari adanya

tanggung jawab yang rangkap dan adanya pemborosan, yang tidak dalam



aspek-aspek usaha yang ada dalam perusahaan. Juga untuk mencegah

penggunaan sumber daya yang berlebihan sehingga tidak efisien.

d. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (ketaan pada

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan perusahaan),

pengendalian internal diharapkan dapat memastikan karyawan, dapat mentaati

peraturan dan kebijaksanaan, yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Keempat tujuan pengendalian tersebut merupakan output dari suatu

pengendalian internal yang memadai sedangkan yang menjadi prosesnya adalah

pengendalian internal.

2.6.4 Pengendalian Internal Pada Komputer

Perusahaan yang menggunakan sistem informasi komputer dapat

menerapkan dua jenis pengendalian, yaitu pengendalian umum (General Control)

dan pengendalian aplikasi (Application Control). Alat pengendalian pemrosesan

transaksi merupakan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menyakinkan

bahwa elemen-elemen struktur pengendalian internal diimplementasikan pada

sistem aplikasi khusus yang terdapat di dalam setiap siklus transaksi organisasi.

Menurut Botnar (2000;186) juga menyebutkan alat pengendalian pemrosesan

transaksi yaitu :

“Pengendalian umum yang mempengaruhi seluruh pemrosesan transaksi

dan pengendalian transaksi berpengaruh khusus terhadap aplikasi-

aplikasi individual”.

2.6.4.1 Pengendalian Umum

Pengendalian umum dirancang untuk menjaga agar lingkungan sistem

pengolahan data elektronik (PDE) dapat berjalan stabil dan terkelola dengan baik

sehingga dapat mendukung efektivitas pengendalian aplikasi.

Menurut Krismiaji (2002;244) pengendalian umum dapat dilakukan

sebagai berikut:

”Pengendalian umum dapat dilakukan sebagai berikut:
1. penyusunan rencana pengamanan



2. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi
3. Pengendalian proyek penyusunan sistem informasi
4. Pengendalian akses fisik
5. pengendalian akses logis
6. Pengendalian penyimpanan data
7. Pengendalian transmisi data
8. Standar dokumentasi
9. Meminimumkan penghentian sistem informasi
10. Rencana pemulihan kerusakan
11. Perlindungan terhadap komputer dan jaringan
12. Pengendalian internet”.

Dari pengertian di atas dapat dijejaskan  sebagai berikut:

1. penyusunan rencana pengamanan

Penyusunan rencana pengamanan adalah salah satu jenis pengendalian

penting yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan. Cara yang baik

untuk menyusun rencana adalah menentukan siapa yang membutuhkan

akses ke informasi apa, kapan mereka membutuhkan informasi tersebut,

dan sub sistem apa yang menghasilkan informasi tersebut. Informasi ini

dapat digunakan untuk menentukan ancaman, resiko, dan bentuk, dan

untuk memlih cara-cara pengamanan yang efektif.

2. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem informasi

Tugas-tugas yang harus dipisahkan antara lain :

a. Analisis sistem,

b. Pemrograman (programming),

c. Operator komputer,

d. Pengguna,

e. Librarian (kepustakaan SIA),

f. Pengawas data.

3. Pengendalian proyek penyusunan sistem informasi

Untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang efektif,

diperlukan adanya sistem akuntansi pertanggungjawaban agar setiap

langkah pengembangan terdorong mengikuti perencanaan sehingga dapat

memperkecil kegagalan proyek sekaligus memperbaiki secara substansial

efisiensi dan efektivitas sistem informasi akuntansi.

4. Pengendalian akses fisik



Pengendalian akses fisik merupakan kemampuan untuk menggunakan

peralatan komputer.

5. Pengendalian akses logis

Pengendalian akses logis merupakan kemampuan untuk menggunakan

peralatan guna mengakses data perusahaan. Cara-cara untuk membatasi

akses logis adalah sebagai berikut:

1. Password

Password, yaitu serangkaian karakter khusus yang hanya diketahui

oleh pemakai yang bersangkutan dan komputer. Selanjutnya, komputer

melakukan pencocokan dengan identifikasi yang telah terekam dalam

komputer. Jika identifikasi yang dimasukkan cocok, maka dianggap

pemakai tersebut merupakan pemakai yang sah, dan pemakai tersebut

diijinkan untuk meneruskan kegiatannya.

2. Identifikasi pribadi

Karyawan dapat pula diidentifikasi oleh kepemilikan fisik, misalnya

kartu identitas yang berisi nama, foto, dan informasi lainnya. Kartu

identitas tersebut dapat dibaca oleh komputer dan alat pengaman.

3. Identifikasi biometrik

Alat ini merupakan alat yang mengidentifikasi karakteristik fisik yang

unik seperti sidik jari, pola suara, hasil rekaman retina, pola dan bentuk

wajah, bau badan, dan pola tanda tangan. Ketika seseorang ingin

mengakses sistem, maka identifikasi biometrik orang tersebut akan

dicocokan dengan identifikasi yang tersimpan dalam komputer.

4. Uji kompatibilitas

Ketika seorang pemakai yang sah mencoba mengoperasikan komputer,

uji kompatibilitas harus dilaksanakan untuk menentukan apakah

pemakai tersebut memiliki hak untuk menggunakan komputer tersebut.

6. Pengendalian penyimpanan data

Bentuk-bentuk pengendalian yang dapat dilakukan pada suatu sistem

penyimpanan data (data storage) :

a. Perusahaan harus memiliki suatu cacatan tentang dokumen-dokumen,

record, dan file perusahaan yang dianggap penting dan rahasia.



b. Tempat penyimpanan file (library) perlu diawasi dengan ketat agar tidak

terjadi kehilangan atau penyalahgunaan data yang tersimpan dalam file.

c. Untuk melindungi data dari penyalahgunaan dibuat label eksternal yaitu

label berperekat yang dapat direkatkan

7. Pengendalian transmisi data

Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan harus

memantau jaringan untuk mendeteksi titik lemah, memelihara cadangan

komponen, dan merancang sedemikian rupa sehingga kapasitas yang tersedia

cukup untuk menangani periode padat pemrosesan data. Perusahaan juga harus

menetapkan jalur komunikasi ganda antar komponen dalam jaringan, sehingga

sistem tetap dapat berfungsi meskipun salah satu jalurnya tidak berfungsi. Selain

itu, dengan pemeliharaan preventif, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas

saluran telekomunikasi yang digunakan saat ini menjadi lebih cepat dan lebih

efisien.

8. Standar dokumentasi

Prosedur dan standar dokumentasi digunakan untuk menjamin kejelasan

dan ketepatan dokumentasi, selain itu dokumentasi juga dapat menyederhanakan

pemeliharaan program. Dokumentasi dapat diklsifikasikan sebagai berikut:

a. Dokumentasi administratif

Dokumentasi ini menguraikan standar dan prosedur pengolahan data,

termasuk penjelasan dan otorisasi sistem baru dan perubahan sistem,

standar untuk analisis dan perancangan sistem dan pemrograman, dan

prosedur untuk penanganan dan penyimpanan file.

b. Dokumentasi sistem

Dokumentasi ini menguraikan secara rinci setiap program aplikasi. Uraian

tersebut mencakup narasi sistem, bagan alir, dan daftar program.

c. Dokumentasi operasi

Dokumentasi ini menguraikan tentang berbagai aspek untuk menjalankan

sebuah program aplikasi, yang mencakup konfigurasi peralatan, program

dan file data, prosedur untuk memulai dan melaksanakan sebuah tugas,

kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan eksekusi program, dan tindakan

koreksi untuk menangani penghentian program.



9. Meminimumkan penghentian sistem informasi

Perusahaan akan menderita kerugian yang sangat besar akibat kegagalan

sebuah sistem informai akuntansi jika perangkat keras dan perangkat lunak

komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

10. Rencana pemulihan kerusakan

a. Setiap perusahaan sebaiknya memiliki rencana pemulihan sistem,

sehingga kemampuan pengolahan data dapat dipulihkan secepat

dan selancar mungkin apabila terjadi bencana yang menimpa

perusahaan. Tujuan rencana pemulihan ini adalah untuk

meminimumkan derajat kerusakan dan kerugian, menetapkan cara

untuk mengolah data, meringkas prosedur operasi secepat

mungkin, melatih dan membiasakan karyawan dengan situasi

darurat.

11. Perlindungan terhadap komputer dan jaringan

Keuntungan dari jaringan PC berupa perbaikan prosedur pengaanan dan

pengendalian dan pemaksaan melalui pusat pengendali jaringan. Strategi

penyusunan sebuah pengendalian intern untuk PC dapat dilakukan dengan

langkah-langkah:

a. Identifikasi dan pendataan seluruh PC yang digunakan termasuk

penggunanya.

b. Setiap PC harus diklasifikasikan sesuai dengan derajat resiko yang

berkait dengan program aplikasi yang digunakan.

c. Pemasangan program pengamanan untuk setiap PC sesuai dengan

derajat resiko dan karakteristik sistem aplikasinya.

12. Pengendalian internet

Jika sebuah organisasi melaksanakan kegiatan bisnis dengan menggunakan

internet, maka organisasi tersebut harus benar-benar memahami seluruh

aspek yang terkait dengan internet, baik aspek positif maupun aspek yang

membahayakan atau berpotensi merugikan bagi organisasi pengguna.

Untuk menghindari aspek yang merugikan tersebut maka diperlukan

pengamanan aktivitas internet.



2.6.4.2 Pengendalian Aplikasi

Tujuan utama pengendalian apliksi adalah untuk menjamin akurasi dan

validitas input, file, program, dan output sebuah program aplikasi.

Menurut Krismiaji (2002;258) pengendalian aplikasi terdiri dari lima

kategori yaitu:

“Lima kategori pengendalian aplikasi yaitu:
1. Pengendalian sumber data
2. Program validasi input
3. Pengendalian entry data on-line
4. Pengendalian terhadap pemrosesan data dan pemeliharaan file
5. Pengendalian output”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengendalian sumber data

Pengendalian sumber data adalah salah satu pengendalian terhadap input,

guna memastikan  bahwa input data yang dimasukkan ke komputer untuk

diolah lebih lanjut, tidak mengandung kesalahan.

2. Program validasi input

Program validasi input adalah sebuah program yang mengecek validitas

dan akurasi data input segera setelah data tersebut dimasukkan ke dalam

sistem.

3. Pengendalian entry data on-line

Tujuan dilakukannya pengendalian semacam ini adalah untuk menjamin

akurasi dan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal on-line

dan PC. Pengendalian entry data on-line mencakup:

 Edit checks

 User ID dan passwords

 Compability tests

 Prompting

 Preformating

 Completeness test

 Closed-loop verification

 Transaction log

4. Pengendalian terhadap pemrosesan data dan pemeliharaan file



Pengendalian pemrosesan data dan pemeliharaan file ini dirancang untuk

menjamin akurasi dan kelengkapan pemrosesan data dan data yang

disimpan.

5. Pengendalian output

Pengendalian output dilakukan dengan membentuk fungsi pengawas data.

Petugas pengawas data harus memeriksa ulang seluruh output untuk

menjamin kelayakan dan ketepatan format output, dan harus

membandingkan jumlah data output dan input. Pengawas data juga

bertanggung jawab untuk mendistribusikan output hanya kepada

departemen yang berhak saja. Para pemakai output juga bertanggung

jawab memeriksa ulang kelengkapan dan akurasi output komputer yang

diterimanya. Apabila ada dokumen yang tidak terpakai lagi, namun berisi

data yang sifatnya rahasia, maka dokumen tersebut harus dihancurkan.

2.7 Komputer dan Pengolahan Data Elektronik (PDE)

Dewasa ini komputer bukan hal yang asing lagi bagi kita, dengan semakin

meningkatnya persaingan dalam dunia usaha dan semakin meningkatnya tuntutan

kualitas pelayanan maka, penggunaan mesin dan pengolahan data biasa untuk

memenuhi kebutuhan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Komputer telah sangat

memperbesar kemampuan sistem informasi yang diperlukan oleh pimpinan

perusahaan saat pengambilan keputusan.

Pengertian komputer disampaikan oleh Jogianto (1999;1) adalah sebagai

berikut:

“Istilah komputer (Computer) diambil dari bahasa latin computare

yang berarti menghitung (to compute or to seckon)”.

Pengertian komputer menurut La Midjan (2001;104) adalah sebagai

berikut:

”Komputer adalah suatu alat elektronik yang memiliki kemampuan

mengolah data dengan kapasitas besar”.



Sedangkan yang dimaksud dengan pengolahan data elektronik (PDE)

menurut Jogiyanto (1999;3) yaitu:

“Suatu pengolahan data dengan menggunakan komputer”.

Atau dengan kata lain pengolahan data elektronik (PDE) merupakan

manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi

dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya

maka, dapat dikatakan bahwa komputer adalah:

a. Alat elektronik, yang dapat menerima input data, dapat mengolah data,

dapat memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan

di memori komputer.

b. Dapat menyimpan program dari hasil pengolahan dan bekerja secara

otomatis.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengolahan data elektronik (PDE)

merupakan pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih berguna dengan

menggunakan alat bantu berupa komputer.

2.7.1 Unsur-Unsur Komputer

Nugroho (2001;60), menyebutkan bahwa komputer memiliki empat unsur

yaitu:

“Empat unsur komputer:
1. Input
2. Processor
3. Storage
4. Output”.

La Midjan (2001;105), juga membagi unsur-unsur komputer ke dalam

empat unsur:

“Unsur-unsur komputer:
1. Peralatan atau bagian (media) input
2. Pengolah (processor)
3. Penyimpan (memori)
4. Peralatan output”.



Keempat unsur komputer tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Perangkat input, ialai media yang digunakan untuk memasukkan data.

Perangkat input bisa bervariasi, yang paling banyak digunakan adalah keyboard

dengan cathode roy tube (CRT). CRT adalah suatu tabung vakum elektronik

(electronic vacuum tube), yang dapat digunakan untuk menampilkan data atau

citra grafis.

Peran pengolahan data dalam komputer dilakukan oleh central processing

unit (CPU). CPU merupakan komponen inti dari suatu sistem komputer, yang

secara sederhana dapat dikatakan merupakan komputer itu sendiri. Fungsinya

adalah untuk menginterpretasikan dan melakukan eksekusi instruksi program,

maka CPU sebenarnya melakukan fungsi kontrol terhadap keseluruhan sistem

komputer.

Secondary storage digunakan sebagai penyimpanan data jangka panjang.

Media secondary storage yang paling banyak digunakan adalah macnetic disk,

seperti floppy disk yang digunakan dalam personal komputer, dan magnetic tape

(pita magnetis). Agar dapat diproses CPU, data yang disimpan dalam seconday

storage harus ditransfer dulu ke primary storage selama eksekusi berlangsung.

Perangkat output adalah media perekam dan penyaji data dalam bentuk

yang terbaca manusia atau dalam bentuk terbaca mesin. Bentuk yang terbaca

manusia antara lain adalah hasil cetak komputer, sedangkan yang hanya terbaca

mesin antara lain berbentuk magnetic disk/magnetic tape.

2.7.2 Fungsi Utama Komputer

Komputer memiliki suatu fungsi utama, dimana fungsi tersebut dapat

membedakan penggunaan komputer dengan sistem manual. Fungsi utama ini

dapat menghasilkan data diolah menjadi informasi yang diperlukan untuk

manajemen perusahaan.

Fungsi utama komputer menurut La Midjan (1995;84) adalah sebagai

berikut:

“Fungsi utama komputer:
1. Fungsi masukan (input)
2. Fungsi penyimpanan (storage)
3. Fungsi pengolahan (processing)
4. Fungsi keluaran (output)
5. Fungsi komunikasi (communication)”.



Fungsi ini merupakan kelebihan utama dari sistem komputer dari pada sistem
manual.

2.7.3 Tujuan dan Manfaat Sistem Pengolahan Data Elektronik

Pengumpulan dan pengolahan data untuk bisa menghasilkan informasi

atau bisa disebut konversi data dapat dipermudah dengan menggunakan komputer

dibandingkan dengan pengerjaan manual, kerena komputer dapat memproses data

dengan jumlah besar dalam waktu singkat.

Tujuan sistem pengolahan data elektronik yang dikemukakan oleh

Nugroho (2001;72), adalah:

“Tujuan sistem pengolahan data elektronik:
1. Dapat meningkatkan throughput dan efisiensi, khususnya jika

volume data yang diolah cukup besar.
2. Konversi data dengan komputer menjanjikan kemudahan
3. Komputer mampu menyajikan informasi secara cepat”.

Ketiga tujuan penggunaan sistem pengolahan data elektronik dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Dapat meningkatkan throughput dan efisiensi. Throughput adalah ukuran

kapasitas sistem mulai dari input sampai output dalam suatu periode

tertentu. Dengan komputer, throughput akan semakin besar sehingga jika

volume data yang diolah cukup besar maka biaya per transaksi akan

semakin rendah.

b. Konversi data dengan menggunakan komputer menjanjikan kemudahan,

karena komputer bisa melakukan perhitungan secara otomatis, bisa

mencatat data tanggal dan waktu secara otomatis, membuat nomor urut

secara otomatis, dan lain-lain. Komputer juga mampu melakukan

verifikasi kecermatan angka-angka data transaksi input dan

membandingkan data tersebut dengan data yang sah.

c. Komputer mampu menyajikan informasi secara cepat, laporan dan analisis

yang diproses dan disusun oleh komputer dapat disajikan jauh lebih cepat

jika dibandingkan dengan yang  dikerjakan oleh manusia.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulakan bahwa pengolahan data elektronik
mempunyai beberapa manfaat, manfaatnya adalah sebagai berikut:



a. Mengumpulkan data yaitu data yang didapatkan dari sistem pengolahan

transaksi.

b. Memanipulasi data yaitu mengklasifikasikan, menyusun, memindah data

dari suatu tempat ke tempat lain dengan melakukan perhitungan.

c. Menyimpan data yaitu data dapat disimpan dengan menggunakan

perangkat penyimpanan.

d. Penyimpanan laporan yaitu, data dapat dikeluarkan ke dalam beberapa

macam bentuk laporan yang sudah diprogram sebelumnya.

2.7.4 Metode Pengolahan Data Elektronik

 Nugroho (2001;65) mengemukakan metode pengolahan data konversi

berbasis komputer yang di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Metode pendekatan batch processing or delay processing.

2. Metode pendekatan immediate processing/on-line processing/interactive

processing system.

 Metode pendekatan batch processing

Pada sistem batch processing, sebelum diproses, data dikumpulkan

terlebih dahulu hingga mencapai suatu volume tertentu atau periode tertentu.

Sistem batch processing memiliki daur proses, yaitu tenggang waktu antara suatu

kegiatan proses dengan kegiatan proses berikutnya. Sistem batch processing

cocok digunakan jika transaksi yang diolah berjumlah besar dan file-file tidak

perlu segera dimutakhirkan (up date), dan laporan-laporan yang disajikan secara

periodik. Jarak waktu daur proses tergantung pada faktor-faktor:

1. Volume data yang ditangani.

2. Ukuran tumpukan yang diinginkan.

3. Kapasitas komputer yang digunakan.

Pengolahan data dengan sistem batch processing pada umumnya merupakan

himpunan dari beberapa kegiatan atau tahapan yang disebut run.

Jenis-jenis run tersebut adalah:

a. Konversi data



Suatu run dalam suatu batch processing yang mencakup kegiatan mengubah

data dari bentuk tidak terbaca komputer ke dalam bentuk yang terbaca

komputer.

b. Editing data

Pengecekan mengenai kelengkapan, kecermatan, dan validitas (keabsahan)

data trnsaksi dalam setiap batch (kelompok) dengan menggunakan program

khusus untuk editng.

c. Sortir data

Penyusunan rangkaian data menurut pedoman atau kunci sorting yang telah

ditentukan. Sorting data dapat dilakukan dengan tujuan untuk:

1) Mengurutkan data transaksi sesuai urutan-urutan pada master file, atau

2) Mengurutkan data untuk menyususn laporan atau output lainnya.

d. Pemutakhiran file (updating file)

Data pada file transaksi dimasukkan ke dalam master file sehingga data pada

master file menjadi mutakhir (up-to-date). Transaksi yang menjadi unsur

pengubah master file itu bisa memiliki tiga kemungkinan:

1) Menambah record baru

2) Menghapus record lama, atau

3) Mengubah record lama

e. Ekstraksi file, terdiri dari:

1. Kegiatan mencari file

2. Menarik data yang diinginkan, dan

3. Menuliskan data yang ditarik itu ke dalam pita magnetik

f. Penyusunan laporan

Proses menyiapkan berbagai data dalam berbagai file untuk disajikan secara

sistematis. Kelemahan sistem batch processing adalah bahwa laporan yang

dihasilkan bukan laporan yang benar-benar mutakhir, melainkan hanya

mencerminkan posisi pada tanggal laporan terakhir.

 Metode Pendekatan Immediate Processing/On-line

Sistem immediate processing/on-line processing adalah sistem dimana

setiap transaksi direkam dan diproses segera setelah terjadi, artinya setiap



transaksi segera direkam dan dibukukan pada masing-masing file yang

terpengaruh oleh transaksi itu.

Pendekatan sistem immediate processing ini sangat cocok untuk

diterapkan dalam sistem yang dinamis, yaitu sistem yang memerlukan informasi

yang selalu mutakhir.

Kegiata-kegiatan yang terdapat dalam sistem immediate processing adalah:

1. Data entry dan Editing data

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang akan diproses. Editing

data adalah proses pemeriksaan terhadap keabsahan data untuk

menemukan kemungkinan kesalahan.

2. File updating/Pemutakhiran file

Pada saat dilakukan entry data, petugas akan memberikan informasi

kepada komputer mengenai jenis transaksi yang akan direkam dan jenis

kegiata yang dilakukan. Berdasarkan informasi itu, komputer akan

memanggil program aplikasi bersangkutan berdasarkan dari secondary

storage yaitu tempat penyimpanan data yang belum digunakan oleh sistem

yang sedang digunakan, setelah itu diaktifkan untuk melaksanakan proses

yang diinginkan. Dalam sistem on-line pada umumnya file yang

terpengaruh oleh suatu transaksi berjumlah lebih dari satu.

3. File Inquiri/Permintaan informasi dari file

Permintaan informasi dapat dilakukan melalui perangkat input. Informasi

tersebut kemudian ditarik oleh perangkat lunak permintaan data dan

selanjutnya dalam hitungan detik atau menit sudah dapat ditampilkan

dengan format khusus kepada peminta data.

4. Penyusunan laporan

pengolahan data secara on-line bisa dilakukan setempat, artinya operator

yang mengolah data dan CPU tidak berada dalam suatu lokasi geografis,

sehingga antara keduanya diperlukan sistem komunikasi. Sistem real-time

adalah suatu variasi dari sistem immediate processing, yaitu sistem on-line

yang dapat memberikan informasi secara tepat waktu dengan tujuan untuk

mengendalikan proses atau operasi. Tekanan perhatian pada sistem real-

time adalah masa jawab/response-time.



2.8 Pengertian Proses Produksi (Siklus Konversi)

Dalam setiap perusahaan industri, proses produksi merupakan aktivitas

utama, dimana dalam proses produksi terjadi perubahan kegunaan dan bentuk dari

bahan baku menjadi barang jadi.

Yang dimaksud dengan proses produksi menurut Subagyo (2001;1)

adalah sebagai berikut:

“Proses produksi adalah kegiatan untuk mengubah masukan (yang

berupa faktor-faktor produksi) menjadi keluaran sehingga lebih

bermanfaat daripada bentuk aslinya.”

Dengan kata lain dari definisi ini menyatakan bahwa proses produksi

adalah kegiatan mengubah bentuk untuk menambah manfaat atau menciptakan

manfaat baru dari suatu barang atau jasa, bentuk dari keluaran tersebut dapat

berupa barang atau jasa.

Sedangkan menurut Sofjan Assauri (1999;75) mendefinisikan Proses

Produksi adalah sebagai berikut:

“Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik
untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa
dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin-mesin,
bahan-bahan dan dana)yang ada”.

Menurut Krismiaji (2002;365) definisi siklus konversi adalah sebagai

berikut:

“Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku dan

supplies menjadi produk jadi (barang atau jasa) yang siap untuk dijual.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses produksi merupakan

suatu aktivitas yang berupa kerjasama antara faktor-faktor produksi yang

menyebabkan bertambahnya kegunaan dari barang-barang yang dihasilkan

aktivitas tersebut.

2.9 Konversi

2.9.1 Pengertian Biaya



Dalam buku Kamus Istilah Akuntansi menurut Aliminsyah dan Padji

(2003;  ):

“Biaya adalah penurunan dalam modal (hak kekayaan pemilik,

biasanya melalui pengeluaran uang aktiva, yang terjadi sehubungan

dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan”.

Sedangkan menurut Hansen Mowen (2006;40), “Biaya adalah kas atau

nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang

atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa

datang bagi organisasi”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah suatu

pengeluaran berupa kas yang digunakan untuk menghasilkan output

berupa barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat (pendapatan)

bagi perusahaan.

2.9.2 Pengertian Biaya Produksi (Konversi)

Setiap perusahaan khususnya perusahaan industri dapat mengetahui

dengan tepat harga pokok dari setiap jenis produksi yang dihasilkannya melalui

penyusunan, perencanaan biaya produksi, dan pengawasan atas efisiensi yang

dicapai.

Menurut Christopher  (1997;526) pengertian biaya produksi adalah

sebagai berikut:

“Biaya produksi adalah biaya yang mengubah masukan faktor
menjadi output barang dan jasa yang bernilai lebih tinggi, biaya
kerja, penyusutan dan pemeliharaan pabrik dan perlengkapannya,
serta sewa bunga, penerangan dan pemasangan dari gedung pabrik”.

Sedangkan menurut Sofjan Assauri (1999;240), Biaya Produksi

merupakan:

“Besarnya pembebanan yang diperhitungkan atas pemakaian faktor-

faktor produksi, yang berupa bahan, tenaga kerja, serta mesin dan

peralatan untuk menghasilkan suatu produk tertentu”.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka komponen biaya produksi tersebut

terdiri dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung yang diklasifikasikan

sebagai biaya langsung, dan dapat dikelompokkan pula sebagai biaya variabel,

serta biaya penggunaan mesin dan peralatan yang diklasifikasikan sebagi biaya

tidak langsung yang diperhitungkan melalui penyusutan mesin dan peralatan

dalam bentuk biaya overhead pabrik, dan dapat dikelompokkan pula sebagai biaya

tetap.

2.9.3 Unsur Biaya Produksi

1. Biaya Bahan Baku langsung (Direct Material Cost)

Menurut Sunarto (2003;5) adalah sebagai berikut:

“Biaya bahan baku atau bahan langsung adalah biaya yang timbul
karena pemakaian bahan, dan merupakan harga pokok bahan yang
dipakai dalam produksi untuk membuat barang. Biaya bahan baku
merupakan bagian dari harga pokok barang jadi yang akan dibuat”.

Sedangkan menurut Alan Jayaatmaja (2006;9) sebagai berikut:

“Biaya bahan baku adalah bahan baku yang dipergunakan dalam

proses produksi pada periode yang bersangkutan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku

langsung adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang

jadi dan yang dapat dimasukkan langsung dalam kalkulasi biaya produksi.

Dalam menentukan harga pokok bahan baku, seluruh biaya yang

menyangkut perolehan bahan tersebut (seperti biaya pergudangan,

transportasi, dan sebagainya) di tambah ke dalam harga beli bahan baku.

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labour Cost)

Menurut Sunarto (2003;5) adalah sebagai berikut:

“Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang

diberikan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan

barang”.

Sedangkan menurut Alan Jayaatmaja (2006;9) sebagai berikut:



“Biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah dari tenaga kerja

atau pekerja yang jasanya dapat diperhitungkan langsung dengan

produk yang dihasilkan.”

Dari kedua pengertian di atas  dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja

langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

membiayai proses produksi yaitu gaji para karyawan yang dapat

dibebankan secara langsung

kepada produk tertentu.

3. Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead Cost)

Secara sederhana biaya overhead pabrik dapat dinyatakan sebagai semua

biaya produksi kecuali yang dicatat sebagai biaya langsung, yaitu bahan

langsung, dan tenaga kerja langsung.

Menurut Sunarto (2003;5) adalah:

“Biaya yang timbul terutama karena pemakaian fasilitas untuk

mengolah barang berupa mesin, alat-alat, tempat kerja, dan

kemudahan lain”.

Sedangkan menurut Alan Jayaatmaja (2006;9) adalah sebagai berikut:

“Biaya overhead pabrik adalah semua jenis biaya, kecuali biaya
bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang diperlukan dalam
produksi. Misalnya biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak
langsung, biaya listrik pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin
pabrik, penyusutan mesin produksi, dan sebagainya”.

2.9.4 Pencatatan Biaya Produksi

1) Pencatatan Biaya Bahan Baku

Pada proses produksi yang akan berlangsung, bahan baku yang diperlukan

akan dikeluarkan dari gudang berdasarkan surat atau formulir permintaan bahan.

Pemakaian bahan baku dibebankan ke perkiraan barang dalam proses (Work in

Process). Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut:

Jurnal pemakaian bahan baku

Work in Process xx

Material Inventory xx



2) Pencatatan Biaya Tenaga Kerja Langsung

Pada umumnya di pabrik tersedia alat pencatatan jam hadir dan pulang

atau yang lebih dikenal dengan istilah Time Clock, yaitu yang mencatat jam

masing-masing kehadiran karyawan ketika karyawan tersebut memasukan kartu

hadir-pulang (Clock Card) ke dalam alat pencatat waktu tersebut. Kartu hadir

digunakan untuk membuat catatan hari atau jam kerja dari setiap karyawan. Kartu

hadir merupakan dasar guna menghitung pendapatan kotor para karyawan yang

dibayar dengan tarif per jam.

Pencatatan biaya tenaga kerja langsung di bebankan ke dalam perkiraan

barang dalam proses (WIP). Transaksi ini dicatat sebagai berikut:

Work in Process xx
Payroll xx

3) Pencatatan Biaya Overhead Pabrik

Dasar pembebanan biaya overhead pabrik dapat dipilih salah satu dari

beberapa dasar seperti: unit yang diproduksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja

langsung, jam kerja langsung, dan jam mesin. Pencatatan biaya overhead pabrik

sebagai berikut:

a. Pencatatan terjadinya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah

sebagai berikut:

Factory Overhead Control xx
Various Credit xx

b. Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik ke produk

Work in Process xx
Applied Factory Overhead xx

2.9.5 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi

Pengumpulan harga pokok penjualan sangat ditentukan oleh cara produksi.

Secara garis besar ada dua metode pengumpulan harga pokok penjualan. Kedua

metode tersebut dilihat dari cara perusahaan memproduksi produknya, yaitu:

1. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan (Job Order Costing)



Dengan metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan

tertentu. Harga pokok produk per satuan produk yang dihasilkan untuk

memenuhi pesanan tersebut dihitung dihitung dengan cara membagi total

biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk

dalam pesanan yang bersangkutan.

2. Perusahaan yang berproduksi massal (Process Costing)

Perusahaan ini mengumpulkan harga pokok produksinya dengan

menggunakan harga pokok proses (process cost method). Dalam metode

ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga

pokok per satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang

bersangkutan.

2.9.6 Metode Penentuan Harga Pokok Produksi

Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan

unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur biaya

ke dalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan, yaitu:

1. Metode Full Costing

Full Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok

produksi. Biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja

langsung, biaya overhead pabrik, baik yang berlaku variabel maupun tetap.

Dengan demikian harga pokok produksi menurut metode ini terdiri dari

unsur biaya produksi berikut ini:

Biaya bahan baku xx

Biaya tenaga kerja langsung xx

Biaya overhead pabrik variabel xx

Biaya overhead pabrik tetap xx +

Harga pokok produksi xx

2. Metode Variable Costing



Variable Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi

yang hanya memperhitungkan harga pokok produksi yang berperilaku

variabel ke dalam harga pokok produksi. Hal tersebut terdiri dari biaya

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik

variabel. Dengan demikian perhitungan harga pokok produksi menurut

metode ini sebagai berikut:

Biaya bahan baku xx

Biaya tenaga kerja langsung xx

Biaya overhead pabrik variabel xx +

Harga pokok produksi xx

2.9.7 Sistem Akuntansi Proses Produksi dan Biaya

2.9.8 Tujuan Sistem Akuntansi Proses Produksi dan Biaya

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;216) sistem akuntansi

proses produksi dan biaya diperlukan untuk menangani beberapa hal sebagai

berikut:

1. Proses produksi menyangkut masalah perubahan bentuk dari bahan
baku menjadi hasil selesai, dimana perubahan bentuk tersebut pada
umumnya akan menghilangkan sifat asal bahan baku.

2. Proses produksi menyangkut masalah pemakaian bahan, upah dan
biaya-biaya lainnya yang sangat menentukan atas hasil produksi baik
kuantitas, kualitas dan harga pokok produksi.

3. Proses produksi harus berjalan sesuai rencana dan hasil produksi
harus selesai pada waktunya just in time (JIT).

4.  Sebagian besar kekayaan perusahaan tertanam dalam barang yang
sedang diproses.

Dalam pengertian diatas dapat diartikan bahwa jika kurang ditatanya

sistem akuntansi proses produksi yang baik akan menyebabkan kerugian,

ketidakefisienan, dan hasil produksi mungkin tidak akan selesai pada waktunya.

Oleh karenanya perlu diamankan dan dikendalikan agar mencapai efisiensi baik

hasil produksi maupun biaya.

2.9.9 Input Sistem Informasi Akuntansi Konversi

Dalam mencapai efisiensi dan efektivitas proses produksi, maka proses

produksi perlu didukung oleh sistem akuntansi konversi yang baik. Hal tersebut



ditujukan untuk menghasilkan informasi yang baik dan juga untuk sistem

pengendalian biaya karena konversi merupakan salah satu unsur yang memegang

peranan penting dalam proses produksi. Informasi biaya penting juga untuk

menentukan harga pokok produksi baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja

langsung, maupun biaya overhead pabrik.

Formulir yang digunakan dalam proses produksi sebagai input dalam

penyusunan informasi konversi adalah sebagai berikut:

1. Perintah Produksi (Production order)

Surat perintah yang dikeluarkan oleh PPC (Production Planning and

control) kepada bagian pabrik untuk membuat suatu barang tertentu atau

untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu pada suatu barang tertentu.

Data yang dimuat dalam perintah produksi ini hendaknya memuat:

a. Tanggal pekerjaan dimulai

b. Tanggal pekerjaan harus selesai

c. Mesin yang digunakan

d. Apabila dalam hal ini tersangkut beberapa bagian, maka tiap

bagian mendapat tembusan surat perintah tersebut.

2. Daftar keperluan bahan (Bill of material)

Merupakan daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk mengerjakan suatu

perintah produksi. Dalam daftar itu juga berfungsi sebagai surat

permintaan pembelian. Hal tersebut untuk membuat kuantitas barang yang

disebutkan dalam perintah produksi (PPC) ditujukan ke bagian pembelian

dan gudang.

3. Surat permintaan bahan (Material requisition)

Merupakan surat permintaan yang disampaikan kepada gudang untuk

mengeluarkan bahan-bahan tertentu. Apabila bahan tersebut akan dipakai

untuk suatu perintah tertentu, maka nomor perintah yang bersangkutan

dicantumkan pada surat bahan itu. Surat permintaan bahan dapat

dikeluarkan oleh PPC atau mandor yang memerlukan bahan-bahan

tersebut.

4. Daftar uraian pekerjaan (Operation list)



Suatu daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengerjakan

suatu perintah produksi tertentu. Pekerjaan itu diurutkan menurut urutan

yang diperlukan, selain itu disebutkan juga letak jenis mesin atau peralatan

yang digunakan. Apabila telah ada waktu standar untuk masing-masing

pekerjaan itu, sebaiknya dalam daftar urutan kerja itu juga dicantumkan

waktu yang diperkenankan di dalam melakukan pekerjaan. Waktu tersebut

dicapai untuk kuantitas yang disebutkan dalam surat perintah produksi.

Daftar ini sebagai pelengkap perintah produksi.

5. Kartu keliling (Traveller card or route card)

Daftar urutan kerja, bentuk khusus yang diikatkan pada barang yang

dikerjakan.

6. Kartu kerja atau order kerja (Job ticket)

Digunakan untuk setiap pengeluaran order produksi. Setiap pekerjaan yang

akan dilakukan, kartu kerja diambil dari arsip dan dicap sesudah jam mulai

dikerjakan. Demikian pula pada saat jam selesainya pekerjaan dikerjakan.

Kartu kerja kemudian dipakai sebagai dasar membuat daftar gaji atau

upah.

7. Bon penyerahan hasil jadi ke gudang

8. Kartu mesin

9. Catatan mengenai pekerjaan yang sedang dikerjakan (Notice of order

completion)

10. Bon permintaan antar bagian (travelling requisition)

2.9.10 Proses Sistem Informasi Akuntansi Konversi

Pada tahapan proses ini berfungsi mengolah data dari input menjadi output

dalam sebuah sistem. Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungkan

dengan prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu sama lain yang

dikembangkan menjadi satu skema. Sedangkan prosedur adalah urut-urutan

pekerjaan yang biasanya melibatkan beberapa petugas di dalam suatu bagian atau

lebih untuk menjamin pelaksanaan yang seragam.



Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah:

a. Prosedur order produksi

Dalam prosedur ini surat order produksi dikeluarkan untuk

mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi.

b. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang di gudang

Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku

dari fungsi gudang.

c. Prosedur pencatatan jam kerja langsung

Surat order produksi yang dikeluarkan oleh bagian produksi biasanya

dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan

produksi. Pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum dalam daftar

kegiatan produksi tersebut memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga

kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang

bersangkutan.

d. Prosedur produk selesai

Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi

produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur

penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang.

2.9.11 Output Sistem Informasi Akuntansi Konversi

Output terpenting dari sistem informasi akuntansi konversi adalah

perhitungan konversi. Selain itu sistem informasi akuntansi seringkali diwajibkan

untuk menyusun berbagai laporan untuk kepentingan pemerintah, sedangkan

untuk kepentingan internal, sistem informasi akuntansi biasanya perlu menyajikan

informasi sebagai berikut:

1. Laporan produksi

2. Laporan pemakaian bahan

3. Laporan pemakaian jam kerja, jam mesin

4. Laporan laboratorium

5. laporan inspeksi

6. laporan kesulitan atau kerusakan berat

7. laporan kerusakan bahan dan produksi yang gagal



2.10 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Konversi Berbasis Komputer

Sistem informasi akuntansi konversi menghasilkan keluaran berupa

informasi mengenai siklus konversi. Informasi ini meliputi informasi biaya bahan

baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Informasi tersebut

dikelola dengan menggunakan media berupa komputer yang memudahkan

manajemen dalam memakai informasi tersebut.

Dalam mencapai tujuannya untuk mendapatkan laba, keberhasilan fungsi

produksi dapat diukur dari tingkat efektivitas produksi. Dengan demikian dapat

disimpulkan penerapan sistem informasi akuntansi konversi adalah penerapan

sistem informasi akuntansi konversi yang diolah melalui komputer. Jika

penerapannya memadai, akan mampu menghasilkan informasi yang berkualitas

yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen.


