
BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

PENGERTIAN SISTEM 
Sesuatu dapat disebut sistem apabila memenuhi dua syarat, pertama adalah memiliki 
bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. 

Bagian-bagian ini disebut sub sistem. Syarat yang kedua adalah bahwa suatu sistem 
harus memiliki tiga unsur yaitu; input, proses dan output.  

Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan. Proses 
adalah akivitas yang mengubah input menjadi output. Output adalah hasil operasi 

(tujuan/sasaran/target pengoperasian suatu sistem).  
 

Rangkaian unsur dalam suatu sistem: 

 
 

 

* Siswa Lulus  * Tenaga Pengajar * Sarjana Siap Pakai 
   Seleksi  * Gedung 
 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan termasuk 
komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi tenaga pelaksananya dan laporan 
yang terkoordinasikan secara erat yang didisain untuk mentransformasikan data keuangan 

menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. 
 

Manajemen pada dasarnya membutuhkan informasi tentang: 
1. Jumlah penapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. 
2. Posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu 

saat tertentu. 

3. Berbagai informasi manajerial lain yang terinci sebagai pendukung informasi mengenai 
pendapatan, biaya, aktiva, ekuitas seperti misalnya; penjualan, piutang, pembelian, 
utang dll. 

4. Informasi lain yang harus disajikan pada stakeholder, misalnya kantor pajak, kreditur, 
investor dll. 

Tanpa memandang bentuk perusahaan, suatu sistem informasi akuntansi terbentuk dari; 

1. Serangkaian formulir yang tercetak, seperti faktur, nota, cek dll. 
2. Serangkaian buku, baik dalam bentuk fisik berupa kartu maupun dalam format yang 

hanya terbaca oleh mesin, seperti jurnal, buku besar dll. 
3. Serangkaian laporan atau pernyataan, seperti neraca saldo dll 
4. Kegiatan klerikal termasuk operasi pengolahan data. 
5. Penggunaan peralatan klerikal seperti komputer, mesin ketik dll. 
 

Rangkaian unsur dalam SIA 
 
 

 

 
Data akuntansi: Proses Akuntansi:  Laporan Akuntansi: 
Faktur, nota,   Karyawan, peralatan, R/L, perubahan modal, 

Kuitansi dll  prosedur dll   neraca 

INPUT PROSES OUTPUT 

INPUT PROSES OUTPUT 



 
Data adalah bahan baku informasi, Proses Akuntansi adalah proses yang mengubah data 

akuntansi menjadi informasi akuntansi. 

 
BAB 2 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

 
ALUR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

Terpenggal dalam dua bagian: 
1. Daur Operasional, yang merupakan daur dari mulai terjadinya transaki sampai 

terekamnya transaksi tersebut ke dalam bentuk dokumen. Terbagi dalam 4 daur (sub 
sistem) 

• Sub Sistem Pendapatan, yang mencakup kegiatan penjualan barang atau jasa yang 
merupakan faktor output atau produk perusahaan. 

• Sub Sistem Pengeluaran, yang mencakup kegiatan pengadaan bahan baku, barang 
dagangan, bahan pembantu berikut biaya faktor input lainnya. 

• Sub Sistem Produksi, yang mencakup kegiatan manufaktur yang mengubah bahan 
baku menjadi produk. 

• Sub Sistem Keuangan, yang mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang 
sebagai akibat dari daur pendapatan, pengeluaran dan produksi. 

 
2. Daur Penyusunan laporan, yaitu daur yang mengubah dokumen hasil rekaman 

transaksi yang berasal dari daur operasional menjadi laporan, baik dalam bentuk 

laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun laporan manajemen yang ditujukan 
untuk pihak internal perusahaan. 

 
Alur Sistem Informasi Akuntansi 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



PENGENDALIAN INTERN 
Adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua 

metode dan ukuran yang ditetapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk : 

• Mengamankan aktiva perusahaan. 

• Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi. 
• Meningkatkan efisiensi. 

• Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi. 
Agar dapat berjalan dengan baik, suatu sistem pengendalian intern harus memiliki unsur-

unsur: 

• Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas. 

• Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

• Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 

• Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya. 
 

Struktur Organisasi, adalah suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi 
dan hirarkhis. 

Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun suatu struktur organisasi adalah: 

• Harus ada pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan dan penyimpanan atau 
pengolahan. 

• Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua 
tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir. 

 
Contoh - Transaksi Pembelian, terdapat urutan proses meliputi: 
1. A..... 
2. P..... 
3. B..... 
4. D.... 
5. B..... 
 

Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan, adalah suatu uraian tugas (job 

description) yang menatur tugas, hak dan wewenang masing-masing pejabat beserta 
seluruh jajarannya sesuai fungsinya. Urain tugas tersebut juga harus didukung oleh 
standart operasional prosedur (SOP) yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang 

berwenang mengesahkan suatu kegiatan. 

 
Pelaksanaan Kerja Secara Sehat, pelaksanaan kerja yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern. Tatacara kerja yang sehat 

tercermin dalam: 

• Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, sehinga penggunaannya dapat 
dipantau (alat otorisasi). 

• Pemeriksaan secara mendadak terhadap obyek yang dianggap penting, misalnya kas di 

brankas dll. 

• Rotasi jabatan antar karyawan, untuk memutuskan mata rantai kolusi. 
• Kewajiban untuk cuti bagi karyawan, dengan tujuan sama seperti rotasi. 

• Pencocokan fisik harta dengan catatannya. 

• Adanya staf pemeriksa intern yang otonom. 

• Mekanisme saling uji antar fungsi. 
 



Karyawan yang Berkualitas, adalah  karyawan yang memiliki tiga aspek; 
pendidikan/ketrampilan, pengalaman dan ahlak. 

 

BAB 3 
FORMULIR DOKUMEN 

 

Formulir Dokumen adalah wujud fisik rekaman transaksi sebagai alat penetapan tanggung 
jawab dan permintaan dilakukannya suatu kegiatan.  

Formulir dokumen pada dasarnya digunakan untuk: 
1. Menetapkan tanggung jawab kagiatan untuk memulai, mecatat atau menyelesaikan 

transaksi. 
2. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan. 
3. Mengirim data dari satu pihak ke pihak lainnya. 
4. Meekam transaksi atau meminta dilakukannya suatu kegiatan. 
 

Agar penggunaan furmulir mencapai efisiensi yang tinggi, dalam perancangannya perlu 

diperhatikan prinsip: 
1. Kurangi jumlah pembuatan dokumen asli seminim mungkin. 
2. Sedapat mungkin gunakan lembar duplikat (tembusan). 
3. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data. 
4. Desain formulir harus sederhana dan ringkas. 
5. Upayakan agar desain formulir memudahkan pencatatannya. 
6. Upayakan agar didalam desain formulir terkandung unsur internal check. 
7. Upayakan agar formulir dapat dimanfaatkan untuk keperluan laporan statistik. 
8. Upayakan agar desain formulir memudahkan proses audit eksternal. 
 
ALASAN KEBUTUHAN FORMULIR DALAM PERUSAHAAN 
Formulir mutlak diperlukan jika: 

1. Ada suatu kejadian atau transaksi yang perlu dicatat, karena berdampak pada 
perubahan posisi keuangan. 

2. Jika ada data yang harus dicatat berulangkali oleh beberapa pihak. 
3. Jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu digabungkan dalam tempat 

yang sama, sehingga pengecekan kelengkapan data dapat dilakukan dengan mudah. 

4. Jika perlu penetapan tanggung jawab. 
 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DESAIN FORMULIR 

1. Jumlah pihak yang membutuhkan formulir dikumen bersangkutan. 
2. Jenis formulir lain yang memiliki muatan yang hampir sama. 
3. Keteraturan data yang akan dimuat dalam formulir. 
4. Cara pengerjaan dokumen. 
5. Cara penyimpanan formulir. 
 

PRINSIP DASAR PEMBUATAN FORMULIR 
1. Formulir yang ditujukan untuk pihak eksternal perlu diberi nama perusahaan (berikut 

logo) serta alamat yang dicetak pada posisi yang jelas. 

2. Judul formulir harus dicetak agar penggunannya jelas. 
3. Setiap formulir harus memiliki nomor petunjuk sehingga dapat dijadikan referensi 

pencatatan baik oleh pihak yang mengisi ataupun yang menerimanya. 
4. Harus disediakan ruang untuk tanggal, sedikitnya satu ruang pada setiap formulir. 



5. Kalau formulir diisi secara manual harus dibuat garis pedoman penulisan. Kalau diisi 
dengan alat, mesin atau komputer, garis pedoman itu tidak diperlukan. 

6. Kalau formulir yang digunakan cukup lebar dan pencatatannya dilakukan disebelah kiri 
dan kanan yang harus berada dalam satu baris, maka setiap baris penulisan diberi 
nomor urut sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan. 

7. Agar fungsi formulir efektif ruang data pada formulir harus disusun teratur, sistematis 
dan logis. Untuk mengetahui urutan logika itu diperlukan studi yang cukup. 

8. Untuk menarik perhatian, bagian-bagian yang penting dapat diberi warna khusus. 
9. Sebagai alat kontrol setiap lembar formulir dapat diberi nomor seri. 
10.Bagian tertentu dapat dihemat waktu pengisiannya dengan menggunakan teknik tick 

mark, misalnya Y/T (Ya/Tidak). 
11.Sedapat mungkin gunakan teknik pengisian bersama untuk beberapa formulir yang 

bentuknya mirip (gunakan kertas karbon).  

 
BAB 4 

TEKNIK BAGAN ALIR 

 
TEKNIK SISTEM DAN BAGAN ALIR 
Studi Sistem, adalah langkah-langkah formal dalam pendekatan sistem yang 

dipergunakan untuk menentukan dan mengembangkan sistem informasi baru, 

memperluas dan menyesuaikan sistem yang sudah ada. 
Apabila kebutuhan manajemen untuk mengembangkan, memperluas atau menyesuaikan 
sistem telah ditentukan, analis sistem dapat melakukan studi sistem. Salah satu teknik 

studi sistem yang paling banyak digunakan adalah bagan alir (flowchart). 
 


