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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Ningsih, dkk (2013), membahas tentang Sistem Prosedur Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas pada perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kota 

Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian intern penerimaan kas 

dari deposito berjangka dan pengeluaran kas dari kredit modal kerja untuk 

wiraswasta sudah baik dan sesuai dengan teori pengendalian intern atas 

penerimaan dan pengeluaran kas. Namun, masih sedikit ada kekurangan pada 

struktur organisasi serta pada formulir slip setoran deposito dan formulir slip 

kwitansi dan slip tanda terima agunan. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun 

perlu memperbaiki struktur organisasinya dengan menambahkan Satuan Kerja 

Audit Intern (SKAI). 

Kandauw (2013), membahas tentang Evaluasi Sistem Informasi 

Penerimaan Kas pada PT. Catur Sentosa Adiprana Cabang Manado. 

Kesimpulan penelitian ini menjelaskan, bahwa sistem penerimaan kas atas 

penjualan tunai maupun kredit pada PT. Catur Sentosa Adiprana Cabang 

Manado sudah berjalan baik karena didukung oleh sistem basis data yang 

digunakan sehingga mempercepat proses transaksi dan pencatatan. Sistem 

database yang  digunakan  sebaiknya  diperbarui  secara  periodik  sehingga  

dapat  sesuai  dengan  perkembangan  yang terjadi.  Sistem manual  yang  bisa 

membackup data base sebaiknya diadakan sehingga apabila sistem tidak jalan 

maka dapat dilakukan dengan sistem manual dalam proses. 

Hindarto, dkk (2014), membahas tentang Evaluasi Sitem Pemberian 

Kredit Modal Usaha dan Penerimaan Angsuran dalam Upaya Meningkatkan 

Efektivitas Pengendalian Intern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengendalian intern sistem pemberian kredit modal usaha dan penerimaan 

angsuran pada PD. BPR. Bank Jombang kantor pusat Jombang telah terlaksana 

cukup baik, namun dalam pelaksanaannnya masih terdapat beberapa 
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kelemahan perangkapan tugas pada Account Officer (AO) dan tidak adanya 

kartu angsuran pada debitur yang dapat merugikan bank. 

Manengkey & Tinangon (2015), membahas tentang Sitem 

Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) TBK. Unit Bahu Manado. Hasil penelitian dapat disimpulkan, 

bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan adanya pemisahan tugas, sistem pengamanan fisik kas yaitu 

uang kas yang ada di dalam kantor disimpan di dalam lemari besi yang 

dilengkapi dengan kunci kombinasi angka yang bersifat rahasia. Selain itu, 

pemeriksaan intern dilaksanakan secara insidentil dan laporan harian dibuat 

setiap hari kerja, sehingga keadaan keuangan bank sehari-hari dapat diketahui. 

Fahmi, dkk (2015), membahas topik yang sama pada PT. Tambora 

Mulyorejo Malang Jawa Timur. Hasil analisis data yang dilakukan, bahwa 

diantaranya masih terdapat perangkat fungsi piutang, dokumen belum semua 

bernomor urut tercetak dan kurang rapinya penulisan formulir serta terdapat 

formulir yang kurang efektif. 

Wardhani (2016), membahas topik yang sama di Bank Perkreditan 

Rakyat Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih. Hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa penerapan sistem akuntansi penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman pada BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih yang sudah 

memadai dengan prosedur perbankan yang baik dimana telah mencapai 

efektifitas dengan menjalankan prosedur yang sesuai dengan fungsi akuntansi, 

dokumen yang terkait, catatan akuntansi, prosedur penerimaan kas, dan 

pengendalian intern penerimaan kas. 

Tawaqal, dkk (2016), membahas topik yang sama di PT. Bank 

Perkreditaan Rakyat Kawan Malang. Hasil penelitian menyatakan, bahwa 

proses pemberian kredit diawali dengan pengajuan kredit oleh nasabah 

berdasarkan persyaratan yang sudah dibuat oleh bank, langkah berikutnya 

adalah melakukan verifikasi terhadap data administrasi yang diajukan oleh 
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nasabah, setelah disetujui maka akan dilakukan pemberian kredit dengan 

dibuatkan buku tabungan untuk melakukan pencairan kredit. Pada BPR Kawan 

terdapat pengeluaran kas kecil dan kas besar. Pengeluaran kas kecil digunakan 

untuk pengeluaran dana operasional surveyor. Pengeluaran kas besar 

digunakan untuk melakukan pembiayaan kredit yang diajukan oleh nasabah. 

B. Tinjauan Teori 

1. Sistem 

Romney & Steinbart (2016) menjelaskan bahwa, sistem (system) adalah 

serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terikat dan berinteraksi 

untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih 

kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.Selain itu, sistem juga dibentuk 

dengan mempertimbangkan dampak baik atau buruknya yang akan terjadi 

dimasa mendatang. 

Sistem merupakan suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu 

sasaran atau lebih. Maksud dari sasaran yang di paparkan kalimat diatas 

merupakan tujuan suatu perusahaan yang sedang atau akan berjalan melalui 

suatu proses yang cukup panjang (Wilkinson, 2001). 

Sistem merupakan sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, 

proses, dan output. Input sebagai penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem 

tersebut dioperasikan. Sedangkan output adalah suatu tujuan, sasaran, atau 

target pengorganisasian suatu sistem. Proses adalah aktivitas yang mengubah 

input menjadi output (widjajanto, 2001). 

 



9 
 

 
 

2. Informasi 

Informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai 

sasaran. Sasaran tersebut merupakan penyedia informasi sebagai penunjang 

pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang mendukung operasi 

harian, menyediakan informasi yang menyangkut pengelolaan kekayaan 

(Wilkinson, 2001). 

Menurut Bodnar & Hopwood (2003), informasi memiliki nilai 

ekonomis, jika dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber 

daya. Jadi, informasi membantu suatu sistem untuk mencapai tujuannya, dan 

dapat menjadi sumber daya ekonomi yang paling penting. 

3.  Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Rama & Jones (2008), Sistem informasi Akuntansi Adalah 

susbsistem sistem informasi manajemen (SIM) yang menyediakan informasi 

akuntansi dan keuangan seperti halnya informasi lain yang diperoleh dari 

pengolahan rutin transaksi akuntansi. 

Bodnar & Hopwood (2003), Sistem informasi akuntansi sebagai sistem 

berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi 

informasi. Namun demikian, dalam menggunakan istilah sistem informasi 

akuntansi secara lebih luas yaitu, mencakup siklus pemrosesan transaksi, 

penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. 

4. Tujuan Sistem Informasi 

Menurut Hall (2011), Setiap perusahaan harus menyesuaikan sistem 

informasi dengan kebutuhan para penggunanya. Oleh karena itu, tujuan sistem 

informasi tertentu bisa berbeda antara perusahaan. Akan tetapi, terdapat tiga 



10 
 

 
 

tujuan dasar yang umumnya didapati semua sistem. Tujuan-tujuan tersebut 

adalah:  

1. Mendukung fungsi penyediaan (stewardshi) pihak manajemen 

Administrasi mengacu pada tanggung jawab pihak manajemen untuk 

mengelola dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem informasi 

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para pengguna 

eksternal melalui laporan keuangan tradisional serta dari berbagai laporan lain 

yang diwajibkan. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi 

pelayanan dari berbagai laporan pertanggungjawaban. 

2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen.  

Sistem informasi memberikan pihak manajemen informasi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab pengambilan keputusan 

tersebut. Pengambilan keputusan didasarkan atas laporan keuangan dari pihak 

manajemen yang sudah clear dan benar-benar telah sesuai dengan bukti-bukti 

yang ada sehingga tidaj salah pada saat menentukan keputusan demi 

kelancaran perusahaan. 

3. Mendukung operasional harian perusahaan 

Sistem informasi menyediakan informasi bagi para personel 

operasional untuk membantu mereka melakukan pekerjaan hariannya dalam 

cara efisien dan efektif. Pekerjaan harian yang dilakukan seperti pencatatan 

laporan harian masing-masing bagian agar pada sat evaluasi ada pegangan 

laporan yang diperlukan. Selain itu laporan harian dapat menilai tingkat 

keefektifan dan efissiensi kinerja karyawan dalam hal pencatatan harian 

laporan. 
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5. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi mampu menyediakan informasi bagi 

pengguna yang membutuhkan untuk pekerjaannya, sistem informasi akuntansi 

juga memiliki 6 (Enam) komponen yang telah di jelaskan Romney & Steinbart 

seperti berikut ini : 

1. Orang yang menggunakan sistem; 

2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, 

dan perangkat data; 

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya; 

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data; 

5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, 

dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA; 

6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data 

SIA. 

Enam komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi 

untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya dan 

personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti 

melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang. 

2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manjemen dapat merencanakan, 

mengeksekusi, mengendalikan dan mengevaluas aktivitas sumber daya dan 

personel.  

3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan  

data organisasi.  
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6. Pemrosesan Transaksi Siklus Pengolahan Data 

Romney & Steinbart (2016), menjelaskan bahwa salah satu fungsi 

penting Sistem Informasi Akuntansi adalah untuk memproses transaksi 

perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual (tidak berbasis 

komputer), data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan 

dalam bentuk buku. Dalam sistem bersasis komputer, data dimasukkan ke 

dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang 

dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan 

yang disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data (data proessing 

cycle). Seperti yang ditunjukan pada gambar 1.1, Proses yang terdiri dari 

empat tahap, yaitu Input data, penyimpanan data, Pengolahan data, dan 

Output informasi. 

Gambar 1.1 

Siklus Pengolahan Data 

 

 

 

 

 

1. Input Data 

Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil 

data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan 

data biasannya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 

tiga segi setiap aktivitas bsnis. 

a. Setiap aktivitas yang menarik 

Penyimpanan Data 

Output Informasi Pengolahan Data Input Data 
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b. Sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas 

c. Orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. 

Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber  

(source document) kertas untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas 

bisnis perusahaan. Perusahaan memindahkan data ke dalam komputer. 

Ketika data dimasukkan menggunakan layar komputer, seringkali 

karyawan menyimpan nama yang sama dan format dasar seperti dokumen 

sumber kertas yang digantikannya.  

Dokumen Turnaround (Turnaround Document) adalah output 

perusahaan untuk pihak eksternal, yang sering kali menambahkan data ke 

dokumen, dan kemudian mengembalikan ke perusahaan sebagai dokumen 

input. Dokumen Turaround ada dalam bentuk mesin yang dapat dibaca 

untuk mempermudah pemrosesan berikutnya sebagai catatan input. 

Contohnya adalah tagihan utilitas yang dikirim ke pelanggan, 

dikembalikan bersama pembayaran pelanggan, dan dibaca oleh alat 

pemindai khusus setelah dikembalikan. 

Alat otomasi data sumber (Source Data Autimation) mengambil data 

transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat 

asalnya. Selain itu, dalam pemrosesan input digunakan untuk memastikan 

data yang diambil akurat dan lengkap. 

2. Penyimpanan Data 

Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling 

penting. Relevansi data tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Agar 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya, organisasi harus bisa dan siap 
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mengakses data tersebut dengan mudah. Dalam mengakses data perlu 

memperhatikan penyimpanan data dasar sebagai berikut: 

a. Buku besar  

Informasi akuntansi komulatif disimpan dalam buku besar umum dan 

buku besar pembantu. Buku besar umum (general ledger) berisis 

ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu (subsidiary ledger) 

berisis data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak 

sub akun terpisah. Contohnya buku besar memiliki akun piutang yang 

meringkas total jumlah yang dipinjamkan perusahaan kepada semua 

pelanggannya. Buku besar pembantu piutang memiliki catatan 

terpisah untuk setiap pelanggan, yang masing-masing berisi informasi 

detail seperti, nama, alamat, pembelian, pembayaran, saldo akun, dan 

batas kredit. Buku besar pembantu sering digunakan untuk piutang, 

persediaan, aktiva tetap, dan utang.  

b. Teknik Pengodean  

Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik 

pengodean. Pengodean (coding) merupakan penetapan sistematis dari 

angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengukur 

intem-item tersebut.  

- Dengan kode urutan (sequence code), item yang diberi nomor secara 

berurutan untuk akun semua item. Setiap item yang hilang 

menyebabkan perbedaan dalam urutan numerik. Contohnya cek yang 

dinomori sebelumnya, faktur, dan pemesanan pembelian. 
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- Dengan Kode blok (block kode), blok angka dicadangkan untuk 

katergori data tertentu. Contohnya menyimpan angka untuk kategori 

produk utama. 

- Kode grup (group code), merupakan dua atau lebih subgrup dari digit 

yang digunakan untuk kode item, sering kali digunakan dalam 

kaitannya dengan kode blok. Jika perusahaan menggunakan angka 

kode produk tujuh digit, teknik pengodean grup mungkin 

diaplikasikan pada empat subkode dalam kode produk, masing-masing 

dengan maksud berbeda. 

- Kode mnemonik (mnemonic code), huruf dan angka yang diselingi 

untuk mengidentifikasi item. Kode mnemonik berasal dari deskripsi 

item dan biasanya mudah untuk dihafal. 

c. Bagan Akun  

Bagan akun (chart of account), yang merupakan daftar angka 

yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka 

akun memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan 

dimasukkan ke dalam akun yag sesuai. Bagan akun juga 

mempermudah laporan persiapan dan laporan keuangan. Karena data 

yang disimpan dalam tiap-tiap akin dapat dengan mudah diringkas 

untuk presentasi. 

d. Jurnal 

Jurnal dibedakan menjadi dua bagian dalam pencatatannya 

yaitu jurnal umum ( general journal) digunakan untuk mencatat 

transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran 

pinjaman dan penyesuaian akhir periode dan jurnal penutup. Jurnal 
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khusus (specialized journal) mencatat sejumlah besar transaksi yang 

berulang seperti pejualan, penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

e. Jejak audit  

Jejak audit (audit trai) merupakan jalur transaksi yang dapat 

ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output 

final, atau mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit digunakan 

untuk mengecek keakuratan dan validitas posting ke buku besar. 

f. Konsep Penyimpanan Berbasis Komputer 

Entitas (entity) adalah sesuati mengenai yang disimpan informasinya, 

seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas 

memiliki atribut (attributes), atau karakteristik khusus yang disimpan, 

seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki 

set atribut yang sama. Contohnya, semua karyawan memiliki nomor 

karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. 

3. Pengolahan Data 

Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, harus di 

proses  untuk menjaga arus database. Empat jenis aktivitas pengolahan data 

yang berbeda yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut: 

a. Membuat (Creating) record data baru, seperti menambahkan data 

karyawan yang baru diperkerjakan ke database penggajian. 

b. Membaca (reading), mengambil, atau melihat data yang sudah ada. 

c. Memperbarui (updating) data yang tersimpan sebelumnya. 

d. Menghapus (Deleting) data, seperti membersihkan file  induk vendor 

untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis 

dengan perusahaan. 
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4. Output Informasi 

Langkah akhir dalam silkus pengolahan data adalah output informasi. 

Ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu pada “soft copy”. Ketika 

dicetak dalam kertas, langkah akhir mengacu pada “hard copy”. Informasi 

biasanya disajikan pada salah satu dari tiga bentuk, yaitu dokumen, laporan, 

atau respons pertanyaan. 

Dokumen (document) adalah catatan transaksi atau data perusahaan 

lainnya. Beberapa, seperti cek dan faktur, dikirimkan kepada pihak eksternal. 

Isinnya, seperti laporan penerimaan dan daftar permintaan pembelian, 

digunakan seara internal. Dokumen dapat dicetak, atau dapat disimpan 

sebagai gambar elektronik komputer. 

Laporan (report) dgunakan oleh karyawan utuk mengendalikan 

akrivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan 

dan untuk merumuskan strategi bisnis. Pengguna eksternal perlu laporan 

untuk mengevalusai profitabilitras perusahaan, menilai kelayakan kredit, atau 

mematuhi perintah yang disyaratkan. Beberapa laporan seperti laporan 

keuangan dan analisis penjualan, dihasilkan berdasarkan basis reguler. Hal 

lain yang dihasilkan pada basis pengecualian untuk mendapatkan perhatian 

kondisi yang tidak bisa.  

Database query (pertanyaan) digunakan untuk memberikan Informasi 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Pengguna memasukkan 

permintaan untuk bagian informasi tertentu, bagian tersebut diambil, 

ditampilkan, atau dianalisis seperti yang diminta. 
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7. Unsur - unsur Sistem Informasi Akuntansi  

Unsur sistem informasi akuntansi menurut Nugroho Widjajanto (2001) 

adalah sebagai berikut:  

1. Serangkaian formulir yang tercetak  

2. Serangkaian buku  

3. Serangkaian laporan atau pernyataan (statement)  

4. Serangkaian kegiatan klerikal  

5. Penggunaan peralatan klerikal  

Adapun penjelasan mengenai unsur sistem informasi akuntansi diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Serangkaian formulir yang tercetak, seperti faktur, nota (voucher), cek, dan  

    laporan-laporan, yang digunakan untuk membangun sistem akuntansi dan  

    administrasi perkantoran, termasuk berbagai prosedur yang merupakan dasar  

    pembuatan ayat-ayat akuntansi.  

2. Serangkaian buku, baik dalam bentuk fisik berupa kartu-kartu dan buku-buku  

    dalam pengertian harfiah, maupun dalam bentuk format yang hanya terbaca  

    oleh mesin. Buku-buku ini meliputi jurnal (journals, book of original entry)  

    maupun buku besar (ledger, subsidiary ledger).   

3. Serangkaian laporan atau pernyataan (statement), seperti misalnya neraca saldo,  

    abstraksi buku besar, perhitungan laba-rugi, dan neraca.  

4. Serangkaian kegiatan klerikal, termasuk operasi pengolahan data elektronik,  

    yang harus dilaksanakan untuk mencatat berbagai informasi akuntansi pada  

    formulir, buku, jurnal, dan buku besar, serta dalam penyusunan laporan dan  

    surat pernyataan.  
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5. Penggunaan peralatan klerikal, khususnya komputer, mesin ketik, sarana  

    komunikasi untuk mentransfer data, yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem.  

8. Kerapuhan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Bodnar & Hopwood (2003), dalam suatu sistem informasi 

akuntansi memiliki beberapa kelemahan dan juga ancaman yang menganggu 

perusahaan, sebagai berikut:  

1. Seriusnya penipuan sistem informasi 

Penipuan atas sistem menjadikan perusahaan mendapat kerugian yang 

besar, karena penipuan yang dilakukan dengan cara seperti, penggelapan dana, 

penyuapan, dan pencurian. 

2. Orang yang memberikan ancaman kepada sistem informasi 

Suatu sistem memerlukan akses perangkat keras, dan program. Oleh 

karena itu sistem informasi membutuhkan beberapa kelompok dalam 

menjalankan pekerjaan, sebagai berikut:  

- Karyawan sistem komputer 

Karyawan sistem komputer meliputi bagian pemeliharaan, 

programmer, operator, karyawan administratif sisstem informasi, dan klerk 

kontrol data. 

- Bagian pemeliharaan komputer 

Bagian pemeliharaan komputer memasang perangkat keras dan lunak, 

memperbaiki perangkat keras, dan memperbaiki kesalahan kecil dalam 

perangkat lunak. 

- Programer 
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Programer sistem sering menulis program untuk modifikasi dan 

memperluas sistem operasional jaringan, dan bertanggungjawab atas akses 

universal kepada semua arsip perusahaan.  

- Operator jaringan 

Operator jaringan merupakan orang yang mengawasi jaringan 

komputer.Operator ditugaskan dengan ijin keamanan tingkat tinggi, jadi 

mengijinkan orang untuk secara rahasia mengawasi semua komunikasi 

jaringan, seperti juga arsip atas sistem. 

- Personil administrasi sistem informasi 

Penyedia sistem mendapatkan posisi kepercayaan yang besar.Bagian 

administrasi memiliki akses rahasia keamanan, arsip, program, dll. 

- Klerk kontrol data 

Bertanggungjawab untuk memasukkan secara manual dan otomatis 

data ke dalam komputer. 

3. Pemakai 

Pemakai terdiri dari kelompok orang yang heterogen dan bisa 

dibedakan dari yang lainnya karena area fungsional kelompok tersebut tidak 

berada dalam pemrosesan data. 

4. Pengacau 

Pengacau adalah orang yang memnyerang sistem informasi akuntansi 

untuk kesenangan dan tantangan, seringkali pengacai diberi sebutan hacker. 

9. Ancaman Sistem Informasi Akuntansi 

1. Manipulasi masukan 
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Kasus penipuan yang sering terjadi kebanyakan dilakukan dengan 

manipulasi masukan, orang bisa dengan mudah mengubah masukan tanpa 

pengetahuan tentang bagaimana sistem computer beroperasi. 

2. Pengubah program 

Pengubah program adalah metode untuk melakukan penipuan 

komputer, seseorang membutuhkan ketrampilan pemrograman yang hanya 

dimiliki orang-orang tertentu saja. 

3. Pengubah arsip langsung 

Kasus yang sering terjadi, seseorang menemukan berbagai cara untuk 

memotong proses normal untuk memasukan data ke dalam program. 

4. Pencurian data 

Pencurian data merupakan permasalahan yang serius dalam 

bisnis.Sejumlah besar informasi dikirimkan antarperusahaan melalui internet. 

Jadi, informasi ini rapuh terhadap pencurian selama dalam proses pengiriman, 

dan hal tersebut sangan mudah untuk menyadap data. 

5. Sabotase 

Sabotase komputer memberikan bahaya yang sangan serius kepada 

sistem informasi.Pengrusakan sebuah komputer atau perangkat lunak bisa 

menyebabkan kebankrutan sebuah perusahaan.Seorang penipu seringkali 

menggunakan sabotase untuk mengecoh dan menutupi penipuannya. 

6. Penyalahgunaan atau pencurian sumber informasi 

Penyalahgunaan yang dilakukan karyawan untuk dirinya sendiri 

dengan menggunakan komputer milik perusahaan dan mengakses pekerjaan 

selain di perusahaan untuk urusan pribadi. 
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10. Prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan penugasan sistem 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001), dalam melaksanakan sistem, 

terdapat beberapa sistem yang menjadi pegangan. Prinsisp-prinsip tersebut harus 

dicermati agar sistem yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan 

bermanfaat bagi penggunanya. Prinsip-prinsip tersebut disajikan secara kronologis 

menurut urutan proses akuntansi agar para pembaca memperoleh gambaran yang 

sistematis, maka prinsip-prinsip tersebut disajikan secara berurut sebagai berikut: 

1. Analisis transaksi bisnis 

Prinsip yang digunakan untuk mengetahui karakteristik bisnis yang 

dilakukan perusahaan. Setiap perusahaan cenderung untuk memperlebar 

usaha, sehingga dalam kegiatannya akan selalu terdapat kegiatan investasi 

penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian dan penjualan, dan bagi 

perusahaan tertentu mencakup kegiatan manufaktur. Oleh sebab itu, langkah 

pertama dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi adalah 

penyusunan dan analisis transaksi bisnis baik yang dilakukan sehari-hari atau 

pun periodik. 

2. Pencatatan transaksi ke dalam formulir dokumen 

Setelah transaksi dianalisis, khususnya mengenai frekuensi 

kejadiannya dan dinilai materialitasnya, perlu menentukan cara yang terbaik 

untuk mencatat dan mengikhtisarkannya. Untuk itu, perlu dirancang adanya 

formulir-formulir yang dapat digunakan untuk menghimpun dan merekam 

transaksi-transaksi tersebut, seperti misalnya faktur, memo, kuitansi, dan 

sejenisnya. Formulir selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dan otorisasi 

pencatan dalam jurnal (buku harian). 

3. Pencatatan ke dalam jurnal dan buku besar 
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Salah satu prinsip yang harus dipegang dalam perancangan sistem 

informasi akuntansi adalah perlunya menerapkan internal check dan metode 

penerapanya untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan dan menjaga 

ketelitian pencatatan. Sebagai manusia, karyawan atau pihak-pihak yang 

terlibat dalam kegiatan perusahaan, pada dasarnya memiliki sifat-sifat positif. 

Namun, apabila peluang-peluang untuk melakukan kecurangan untuk 

kepentingan pribadi masih terbuka, maka besar kemungkinan mereka 

memanfaatkan peluang itu. Oleh karena itu, untuk mengurangi kecerobohan 

dan peluang-peluang tersebut, prosedur akuntansi khususnya mengenai kas, 

persediaan, gaji dan upah, serta sekuritas (surat berharga) dalam pencatatan 

melibatkan lebih dari dua pihak. Cara tersebut dijalankan untuk pengecekan 

berganda transaksi akuntansi. 

4. Perancangan sistem internal check dalam transaksi 

Dalam perancangan sistem internal check dalam transaksi yang perlu 

diperhatiakan adalah desain jurnal dan buku . Buku yang yang digunakan 

untuk mencatat transaksi yang sudah terekam dalam formulir adalah jurnal 

(buku harian) dan buku besar (ledger). Buku besar terdapat dua jenis, yaitu 

buku besar induk yang memuat transaksi untuk masing-masing akun, dan 

buku tambahan (subsidiary ledger) atau buku pembantu. Buku tambahan 

berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan suatu akun buku besar. 

5. Perancangan laporan 

Laporan yang dihasilkan sistem informasi akuntansi pada dasarnya 

dapat diklasifikasika ke dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Laporan historis, yang mengemukakan tentang perhitungan laba/rugi 

untuk periode lalu. 
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2. Laporan mengenai kondisi atau status perusahaan pada suatu waktu 

tertentu, yang disajikan dalam bentuk neraca dan laporan mengenai laba 

ditahan. 

3. Laporan untuk pengendalian manajerial, yang bisa berbentuk analisis, 

seperti misalnya analisis penjualan, analisis biaya, analisis aliran kas, 

analisis investasi, dll. 

Ketika menyusun, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi 

akintansi, seorang akuntan harus menetapkan terlebih dahulu mengenai jenis 

pernyataan (statement) dan laporan yang diperlukan, dan informasi yang 

harus diperoleh dari catatan akuntansi untuk memenuhi kebutuhan laporan 

itu.  

Dalam merancang laporan, seorang akuntan pada dasarnya harus 

meminta penjelasan dari manajemen mengenai informasi yang mereka 

butuhkan. Selain manajemen, akuntan juga bisa meminta penjelasan dari 

pihak lain, seperti komisaris, pemegang saham, atau pun pihak perbankan 

kreditur perusahaaan untuk pengambilan keputusan. 

6. Pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern 

Perusahaan besar yang memperkerjakan karyawan di departemen 

akuntansi perlu memahami bahwa tidak ada sistem informasi akuntansi yang 

sempurna, kebanyak sistem yang optimal dalam arti bahwa sistem itu tidak 

mutlak bebas dari kesalahan dan penyimpangan, melainkan mungkin masih 

mengandung potensi kesalahan namun pada tingkat yang didapat 

“ditoleransi”. Untuk menutup dan menetralisasi potensi kesalahan tersebut, 

diperlukan peran akuntan pemeriksa baik yang berposisi sebagai akuntan 
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intern atau satuan pengawas intern, maupun akuntan ekstern yang dalam hal 

ini adalah akuntan publik. 

7. Laporan untuk instansi pemerintah 

Sistem informasi akuntansi harus didesain demikian rupa sehingga 

informasi yang dihasilkannya tidak hanya dapat diperoleh dengan cepat dan 

murah, namun juga akurat. Laporan-laporan untuk instansi pemerintah yang 

penting antara lain adalah laporan untuk Direktorat Jendral Pajak dengan 

segala kelengkapannya, laporan untuk Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, dan untuk bursa efek bagi perusahaan-perusahaan terbuka. 

Selain itu, bagi perusahaan-perusahaan tertentu bisa juga diwajibkan untuk 

menyerahkan laporan kepada pemerintah, misalnya BUMN yang harus 

menyerahkan laporan keuangan kepada kuasa pemegang saham pemerintah, 

ataupun perusahaan daerah yang harus menyerahkan laporan ke pemerintah 

daerah setempat. 

11. Pengendalian Intern 

Menurut Rama & Jones (2008), pengendalian internal (Internal Control) 

mencakup kebijakan-kebijakan, Prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang 

digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan 

untuk memelihara keakuratan data keuangan. 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014). 

Menurut Mulyadi (2014), terdapat beberapa unsur pokok dalam 

pengendalian intern, yaitu : 
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1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terdapat kekayaan, uatang, pendapatan, dan biaya. 

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

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.  

Romney & Steinbart (2016), pengendalian internal (Internal Control) 

proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-

tujuan pengendalian dipenuhi. Berikut merupakan tujuan-tujuan yang telah 

dicapai :  

1. Mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, 

atau penempatan yang tidak sah. 

2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset 

perusahaan secara akurat dan wajar. 

3. Memberikan informasi yang akurat dan reliable. 

4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. 

5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. 

6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. 

7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 

12. Tujuan Sistem Pengendalian Internal  

Suatu pengendalian yang efektif dan efesien sangat dibutuhkan oleh 

organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal 

diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Menurut Mulyadi (2014) “Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah : 

1. Menjaga kekayaan organisasi.  

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur 

karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian 

yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki 10 

wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen 

penting dan catatan tidak dijaga.    

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.  

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk 

menjalankan kegiatan usahanya.Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh 

manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal 

dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan 

menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi 

mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.  

3. Mendorong efesiensi.  

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang 

tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk 

mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efesien. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan 

prosedur.Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang 

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. 

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka 

diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat 

memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara 
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penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian 

internal suatu perusahaam lemah maka akantimbul kesalahan, ketidakakuratan, 

serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. 

13. Unsur-unsur Proses Pengendalian Intern

Menurut Bodnar & Hoopwood ( 2003), Suatu sistem akan berjalan dengan 

baik, harus memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:  

1. Struktur organisasi merupakan susunan pembagian tanggungjawab menurut

fungsi dan hirarkis. Penyusunan struktur organisasi dengan demikian harus

memperhitungkan semua fungsi yang ada dalam perusahaan dan kemudian

membagi habis fungsi-fungsi tersebut kepada pihak-pihak yang harus

mempertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam

menyusun suatu struktur organisasi adalah:

 Harus ada pemisahan tugas antara fungsi pencatatan, pelaksanaan, dan

penyimpanan atau pengelolaan.

 Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan

semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan, yang memberikan perlindungan

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

3. Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap

unit organisasi. Tata cara kerja yang sehat adalah pelaksanaan kerja yang

dibuat sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern. Ada

beberapa tata cara kera yang sehat antara lain:
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1. Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, sehingga 

penggunaanya dapat dipantau  

2. Periksa secara mendadak terhadap obyek-obyek yang dianggap penting. 

3. Rotasi jabatan antara karyawan dengan memutuskan mata rantai kolusi 

yang ada 

4. Kewajiban untuk cuti bagi karyawan untuk sementara digantikan oleh 

karyawan lain.  

5. Pencocokan fisik harta perusahaan dengan catatannya, dengan tujuan 

untuk menjaga ketelitian dan keandalan data. Selain itu, juga 

mengungkap adanya penyimpanan atau penyelewengan dalam 

pengelolaan harta perusahaan.  

6. Adanya staf pemeriksaan (internal audit staff). 

7. Mekanisme saling uji. 

8. Karyawan yang berkualitas,  

Karyawan dalam suatu perusahaan pasti memiliki aspek sebagai acuan 

dan bersifat saling mengisi, mulai dari aspek pendidikan, aspek agama, dll. 

14. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama : penerimaan 

kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Penerimaan kas dari 

penjualan Over-the Counter Sale, dari Cash-on-Deliverry Sale , dan dari Credit 

Card Sale. Di samping itu, diuraikan pula penerimaan kas dari piutang melalui 

penagihan perusahaan, kantor pos dan lock-box-collection plan(Mulyadi , 2014) 

1.  Unit organisasi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari  

 piutang  
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Pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2014),  mengenai fungsi 

yang terkait dalam penerimaan kas adalah: 

1. Fungsi Sekretariat.  

Fungsi sekretariat ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan 

surat pemberitahuan (remittance ad-vice) melalui pos dari para debitur 

perusahaan. 

2. Fungsi Penagihan.  

Fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan 

piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan, untuk 

melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar 

piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3. Fungsi Kas. 

Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima 

dari berbagai fungsi tersebut segera ke Bank dalam jumlah penuh. 

4. Fungsi Akuntansi.  

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas 

dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 

5. Fungsi Pemeriksa Intern.  

Fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan 

perhitungan kas yang ada ditangan kas secara periodik. 
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15. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang 

Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari piutang menurut 

Mulyadi (2014), adalah: 

a) Surat Pemberitahuan.  

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud 

pembayaran yang dilakukan. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan 

bukti kas keluar oleh debitur, yang disertakan dengan cek yang dikirimkan 

oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. 

b) Daftar Surat Pemberitahuan.  

Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas 

yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan 

kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, fungsi sekretariat 

bertugas membuka amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan 

cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. 

c) Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas 

yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan 

diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas 

piutang ke bank. 

d) Kwitansi.  

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran uang 

mereka. Kwitansi sebagai tanda penerimaan kas dibuat dalam sistem 

perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check kepada check insuer. 
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16. Catatan yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

piutang adalah: 

a. Buku Pembantu Piutang 

Buku besar pembantu piutang ini digunakan untuk mencatat akun 

tertentu yang ada dalam buku besar, berfungsi untuk mencatat piutang 

perusahaan kepada masing-masing debitur. 

b. Jurnal Penerimaan Kas 

Catatan ini digunakan untuk mencatat adanya penerimaan kas yang 

berasal dari pelunasan para debitur. 

17.  Sistem akuntansi pengeluaran kas 

Dalam suatu perusahaan pengeluaran kas merupakan suatu transaksi yang 

sering terjadi. Pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk 

melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai 

yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan (Mulyadi, 2014). 

1.  Sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui dana kas kecil 

Sistem dana kas kecil digunakan perusahaan jika terjadipengeluaran 

dengan nominal kecil. Unit Organisasi yang terkait dalam Sistem Pengeluaran 

Kas dengan Uang Tunai melalui Sistem Dana Kas Kecil adalah: 

a. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggungjawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi 

cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat 

pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. 
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b. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggungjawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil  

yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dan 

pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam 

jurnal pengeluaran dana kas kecil dan pembuatan BKK yang memberikan 

otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum 

dalam dokumen tersebut. 

c. Fungsi pemegang kas kecil 

Fungsi ini bertanggungjawab atas penyimpanan dana kas kecil, 

pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang 

ditunjuk, dan permintaan kembali dana kas kecil. 

d. Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai 

Fungsi ini mengajukan permintaan untuk melakukan pembayaran tunai 

yang menggunakan dana kas kecil. 

e. Fungsi pemeriksa intern 

Fungsi ini bertanggungjawab atas penghitungan dana kas kecil secara 

periodik dan pencocokan hasil penghitungan dengan catatan kas. 

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan uang 

tunai melalui sistem kas kecil  

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengeluaran Kas dengan Uang 

Tunai melalui Sistem Kas Kecil adalah: 

a. BKK 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi 

akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum. Dokumen ini diperlukan 
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saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas 

kecil. 

b. Cek 

Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan 

pembayaran sejumlah uang kepada pihak / orang yang tercatum dalam 

dokumen tersebut. 

c. Permintaan pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta 

uang ke pemegang dana kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah 

dikeluarkannya dana kas kecil bagi pemegang dana kas kecil dan selanjutnya 

diarsip menurut nama pemakai dana kas kecil. 

d. Bukti pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk 

mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dalam sistem saldo 

tetap, bukti dokumen ini dilampiri dengan dokumen pendukungnya dan 

disimpan dalam arsip sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk keperluan 

pengisian kembali, sedangkan dalam sistem saldo berfluktuasi, dokumen ini 

dilampiri dengan dokumen pendukungnya dan diserahkan oleh pemegang dana 

kas kecil kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana 

kas kecil. 

e. Permintaan pengisian kembali kas kecil 

Dokumen ini dibuat oelh pemegang dana kas kecil untuk meminta 

kepada bagian utang agar membuat BKK untuk pengisian kembali dana kas 

kecil. Dalam sistem saldo tetap maka jumlah pengisian kembali dana kas kecil 

sebesar jumlah uang tunai yang dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti 



35 
 

 
 

pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. 

Dalam sistem saldo berfluktuasi, pengisian kembali didasarkan 

sesuaikebutuhan pengeluran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana 

kas kecil. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengeluaran Kas 

dengan Cek 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas dengan cek adalah : 

a. Jurnal pengeluaran kas 

Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluran kas yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari debitur yang telah dicap 

“lunas” oleh fungsi kas. 

b. Register cek 

Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang 

dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. 

Menurut Nugroho Widjajanto (2001), suatu perusahaan dalam menjalankan 

sistem perusahaan harus menyusun sistem informasi akuntansi pada penerimaan 

dan pengeluaran kas yang sesuai dengan prinsisp-prinsip perusahaan perbankan. 

Semakin besar volume kegiatan yang dilakukan perusahaan, semakin besar 

jumlah departemen yang terdapat dalam organisasi perusahaan perbankan 

tersebut, dan semakin rumit lingkup penugasan sistem yang harus dilakukan. 



36 
 

 
 

Dapat simpulkan secara teori bahwa tingkat keefektifitasan perusahaan bisa di 

ukur dengan menggunakan prinsip dalam perbankan itu sendiri. 


