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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

  Dalam penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang 

berisikan data atau informasi yang terdapat pada penulisan ini, beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Silalahi (2008) melakukan penelitian tentang Analisis Terhadap Sistem 

Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT. Trubus Media 

Swadaya Medan.  Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem informasi 

akuntansi yang diterapkan PT. Trubus Media Swadaya dalam proses transaksi 

penjualan dan penerimaan kas telah mampu menghasilkan informasi yang 

handal pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Hasil penelitian 

yaitu:1) Adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh satu bagian yaitu bagian 

kasi yang merangkap sebagai akuntansi. 2) Adanya tugas rangkap yang 

dilakukan oleh bagian piutang yang merangkap bagian penagihan. 3) Tidak 

adanya ketegasan fungsi dan wewenang tiap orang yang terlibat dalam 

kegiatan perusahaan. 

2. Ramadhan (2013) melakukan penelitian Tentang Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi dan Penerimaan Kas Pada PT. Sumatera Unggul Palembang. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Suatra unggul. Hasil penelitian ini 

adalah: 1) Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada 

PT. Sumatera Unggul terdapat perangkapan tugas yaitu bagian penerimaan 
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surat merangkap sebagai kasir, hal ini dapat menimbulkan tumpang 

tindihpekerjaan dan memberi ruang untuk terjadinya kecurangan. 2) Bukti 

transaksi yang belum permanen dan masih secara manual, kemunkinan lupa 

atau hilang sangat besar. 

3.  Penelitian Krisnawati (2013) tentang Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan dan Penerimaan Kas Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Kandatel Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas serta mengetahui sistem pengendalian intern 

yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Malang.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus yang menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah 

secara sistematis dan faktual sehingga dengan mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan objek yang di teliti. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan 

untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas dan sistem pengendalian intern yang diterapkan di PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk Kandatel Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas telah mencerminkan adanya sistem 

pengendalian intern yang baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, 

yaitu dokumen yang digunakan masih ada yang menggunakan sistem manual. 
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Saran yang dapat diberikan peneliti adalah dokumen yang digunakan 

sebaiknya menggunakan sistem online agar lebih praktis dan efisien. 

4.  Penelitian Sari (2015) berjudul  Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan dalam Menunjang Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Intern 

Penjualan  pada Yamaha Mataram Sakti Semarang. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi sistem infomasi akuntansi 

penjualan, efektivitas pelaksanaan pengendalian intern penjualan, dan 

mengevaluasi sistem informasi akuntansi penjualan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian intern penjualan yang diterapkan oleh PT. Yamaha 

Mataram Sakti Semarang.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Sistem informasi akuntansi penjualan 

yang diterapkan oleh PT. Yamaha Mataram Sakti Semarang dapat menyajikan 

informasi yang dibutuhkan manajemen perusahaan dan informasi yang di 

hasilkan akurat, tepat waktu, dan relevan; Pengendalian intern penjualan telah 

berjalan efektif, yaitu mencakup unsur pokok pengendalian intern : struktur 

organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang 

cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktek yang sehat 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, Karyawan yang 

mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya; Sistem informasi akuntansi 

penjualan yang diterapkan oleh PT. Yamaha Mataram Sakti Semarang dapat 

menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian intern penjualan perusahaan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan sistem informasi akuntansi yang 
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baik dan memadai maka tujuan dari sistem informasi akuntansi akan dapat 

tercapai sehingga pengendalian intern pada PT. Yamaha Mataram Sakti 

Semarang akan berjalan secara efektif. 

5. Penelitian Octavianus (2016) berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian 

Intern Pada Pt. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) Cabang Manado. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi penjualan pada PT. 

Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) Cabang Manado sama seperti 

penjualan ditoko ataupun supermarket pada umumnya namun sebelum itu, 

dilakukan pemesanan dengan dua cara yaitu : 

1. Dengan melakukan pemesanan barang ke Distributor Center. 

2. Membuat Puchasing Order ke supplier untuk barang yang datang langsung 

ke toko/gerai. 

Penjualan barang dilakukan dengan menata barang sesuai Planogram Toko, 

setelah itu pembeli datang, memilih barang, melakukan transaksi, dan setelah 

transaksi selesai, kasir memberikan barang beserta Pita Kas Register/struk. 

Prosedur kegiatan penerimaan kas di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk 

(Alfamart) Cabang Manado sudah berjalan efektif, walaupun masih ada 

kelemahan dari segi prosedur penyetoran uang kas yang kurang efektif dan 

terjadinya kerangkapan kerja dibagian administrasi. Pengendalian intern yang 

diterapkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) sudah memadai, 

karena perusahaan sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang baik, 

karena sudah menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem 
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pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berbasis 

framework COSO. 

B.  Kajian Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

1.1. Pengertian Sistem 

      Terdapat berbagai macam pengertian sistem yang dikemukakan oleh para 

ahli antara lain menurut Nugroho (2011:19) menyebutkan “sistem adalah sesuatu 

yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output”.  

 Kemudian Simamora (2010:76) mengatakan “sistem adalah seperangkat 

peraturan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tugas tertentu 

dilaksanakan dalam suatu cara yang sudah ditetapkan. Sedangkan subsistem atau 

prosedur adalah bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu”.  

 Menurut Puspitawati (2012:43) bahwa : “Sistem adalah Suatu kerangka 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan 

suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi 

utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani 

(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang terjadi”. 

Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem dilihat sebagai suatu komponen 
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yang menyeluruh bukan pada subsistem atau satu subsistem. Dengan 

berinteraksinya subsistem akan mengefesiensikan proses dengan mengurangi 

pengulangan (duplikat) data yang tidak perlu, penyimpanan, pelaporan dan 

proses-proses lainya. 

Mulyadi (2008:5) menyebutkan : “sistem adalah suatu jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. Menurut Narko (2007:11)”Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan 

yang terdiri dari interaksi elemen-elemen (dikatakan sub sistem) yang berusaha 

mencapai tujuan tertentu”.Sedangkan elemen-elemen sebuah sistem menurut Jame 

Hall (2001:5) mengemukakan “sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-

subsitem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose)”. 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai 

komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, 

masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran atau tujuan. 

a) Komponen sistem  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling berkerja sama membentuk suatu kesatuan. 

b) Batas sistem 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem 

yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

c) Lingkungan luar sistem 
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Lingkungan suatu sistem adalah batas dari sistem yang mempengaruhi operasi 

sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga 

bersifat merugikan sistem tersebut. 

d) Penghubung sistem 

Penghubung merupakan median penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya. Penghubung ini merupakan sumber-sumber daya yang 

mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. 

e) Masukan sistem 

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

f) Keluaran sistem 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 

g) Pengolah sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri 

sebagai pengolahnya. 

h) Sasaran sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran dari system sangat 

menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan 

dihasilkan sistem. 

1.2. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Joseph Wilkinson (2001:14), sistem informasi adalah “Kerangka 

kerja  yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk 

mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-
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sasaran perusahaan”. Dari defiinisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu 

software, hardware dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah 

output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. 

Komponen dasar Sistem Informasi Menurut Agus Mulyanto (2009:31) 

dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi menyatakan 

bahwa  “Sistem informasi terdiri dari lima sumber daya yang dikenal sebagai 

komponen sistem informasi”. Kelima sumber daya tersebut adalah manusia, 

hardware, software, data, dan jaringan. Kelima komponen tersebut memainkan 

peranan yang sangat penting dalam suatu sistem informasi. Namun dalam 

kenyataannya, tidak semua sistem informasi mencakup kelima komponen 

tersebut.  Berikut merupakan penjelasan komponen dari sistem informasi : 

a) Sumber Daya Manusia yaitu Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan 

sistem informasi. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu pengguna akhir dan pakar sistem informasi. Pengguna akhir 

adalah orang-orang yang menggunakan informasi yang dihasilkan dari sistem 

informasi, sedangkan pakar sistem informasi orang-orang yang 

mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi.  

b) Sumber Daya Hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam 

pemrosesan informasi. Sumber daya ini tidak hanya sebatas komputer saja,  

melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk magnetic atau 

optikal. 
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c) Sumber Daya Software adalah semua rangkaian perintah (instruksi) yang 

digunakan untuk memproses informasi. Sumber daya ini tidak hanya berupa 

program saja, tetapi juga berupa prosedur.  

d) Sumber daya Datayaitu sumber daya data bukan hanya sekedar bahan baku 

untuk memasukan sebuah sistem informasi, melainkan sebagai dasar 

membentuk sumber daya organisasi. 

e) Sumber Daya Jaringan merupakan media komunikasi yang menghubungkan 

komputer, memproses komunikasi, dan peralatan lainnya, serta dikendalikan 

melalui software komunikasi. Sumber daya ini dapat berupa media 

komunikasi seperti kabel, satelit dan dukungan jaringan seperti modem, 

software pengendali, serta prosesor antar jaringan. Informasi berarti hasil 

suatu proses yang terorganisir, memiliki arti dan berguna bagi yang 

menerimanya. Ada kalanya dibedakan antara data dan informasi. Data yang 

berarti fakta acak yang diterima sebagai masukan atau input pada suatu sistem 

informasi. Data yang biasanya menunjukan suatu observasi atau penguluran 

terhadap suatu kegiatan yang penting bagi suatu sistem informasi, data yang 

sudah diproses menjadi informasi diginakan oleh pengambil keputsa untuk 

membuat keputusan yang terbaik. 

Dalam menentukan kebutuhan baik bagi pihak elemen perusahaan maupun 

bagi pihak luar perusahaan maka disusun suatu sistem anggaran yang dapat 

mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk diolah menjadi informasi. 

Perkembangan ini mengakibatkan perubahan istilah dan teknik yang digunakan. 

Jika sebelumnya pemprosesan data akuntansi disebut dengan sistem akuntansi, 
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maka sekarang akan relevan dengan sebutan sistem informasi akuntansi. 

Perubahan ini berkaitan dengan penerapan teknologi pengolahan data yang lebih 

efesien dan dapat mengolah informasi yang lebih banyak. Perkembangan 

teknologi komputer sangat mempengaruhi perubahan cara kerja akuntansi dalam 

mengolah transaksi menjadi informasi. Pada masa sekarang ini sistem informasi 

yang didasarkan pada komputer dikenal dengan istila sistem informasi akuntansi. 

1.3. Pengertian Akuntansi 

 Akuntansi merupakan bahasa dari bisnis sehingga setiap perusahaan 

menerapkannya sebagai alat kamunikasi bisnis bagi pihak luar (ekstern) maupun 

pihak intern perusahaan. Secara clasik, akuntansi merupakan proses pencatatan 

(recording), pengelompokan (classifying), perangkuman (summarizing), dan 

pelaporan (reporting) dari kegiatan transaksi perusahaan. 

 Menurut Baker (2010:29) ”akuntansi adalah aktivitas jasa. Funsinya 

menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang 

entitas ekonomi yang diperlukan bermanfaat dalam pembuatan keputusan 

ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada.Sehingga 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan 

yang penting bagi managemen, dimana akuntansi memberikan informasi yang 

akurat,relevan, dan dapat dipercaya serta akan membantu managemen untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya.  

 Menurut Baridwan (2009:67) bahwa “akuntansi adalah suatu aktivitas jasa 

(mengidentifikasikan, mengukur, mengkalsifikasikan dan mengikhtisarkan) 



18 
 

kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama 

yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 

 Sedangkan Abubakar. A & Wibowo (2004:72) menyebutkan akuntansi 

adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi 

dari suatu entitas atau perusahaan.Dari pengertian-pengertian akuntansi diatas, 

maka akuntansi terdiri dari tiga aktivitas atau kegiatan utama yaitu :  

a) Aktivitas identifikasi yaitu mengidentifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi 

dalam perusahaan. b) Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk 

mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan 

sistematis.c) Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan 

informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan 

keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun pihak 

eksternal. 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi bertujuan 

manghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak didalam perusahaan 

(managemen) dan pihak ekstern perusahaan (pemegang saham, pemeriksa pajak, 

investor, kreditor) yang mempunyai kepentingan terhadap usaha tersebut. 

1.4. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Baker (2010:37) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem 

informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya 

seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi 

produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain 

membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi. 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-informasi-akuntansi/
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Organisasi sangat  tergantung pada sistem informasi akuntansi agar selalu 

dapat kompetitif. Informasi merupakan sumber daya yang arti pentingnya sama 

dengan pabrik dan peralatan. Karena informasi adalah data yang berguna yang 

diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk penganbilan keputusan yang tepat. 

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang akan membangun sistem 

informasi manajemen, disarankan untuk membangun sistem informasi akuntansi 

terlebih dahulu. Fungsi penting yang dibentuk SIA menurut Baridwan (2009:71) 

pada sebuah organisasi antara lain :  

a)  Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.  

b)  Memproses data menjadi  informasi yang dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan.  

c)  Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. 

Informasi akuntansi berhubungan dengan suatu fungsi yang 

bertanggungjawab terhadap arus dana kedalam perusahaan. Dana diperlukan 

untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur dan kegiatan lainya maka dari 

itu sangat perlu mengontrol semua arus dana agar penggunanya bisa efektif.  

Menurut Romney Marshaal (2006:53) menyebutkan pengertian sistem 

informasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas, yang 

menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk merubah data 

transaksi keuangan/akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau pemakainya. 

Menurut pendapat Hall, James (2007:61) bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah merupakan sistem informasi formal, memiliki tujuan (kegunaan), 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-informasi-akuntansi/
http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-informasi-akuntansi/
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tahap, tugas, pengguna, dan sumber daya dan mencakup ke seluruh kegiatan 

perusahaan dalam penyediaan informasi bagi semua pengguna di perusahaan 

tersebut.  

Dari definisi sistem informasi akuntansi  diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa elemen yaitu : 

a) Formulir, dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang sedang terjadi atau 

melakukan pencatatan lebih lanjut. 

b) Buku catatan, dapat digunkan untuk melakukan pencatatan transaksi dengan 

membuat buku jurnal dan buku besar 

c) Prosesdur – prosedur, merupakan sekelompok pekerjaan pencatatan perusahaan 

yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat, yang saling 

berkaitan dan sukar untuk dipishkan sendiri-sendiri. 

d) Alat-alat, dapat digunakan untuk melakukan pencatatan sehingga dapat 

dihasilkan sesuatu laporan, alat-alat ini misalnya computer, mesin ketik dan 

lain-lain. 

Agar informasi berguna dalam pengambilan keputusan, Baridwan (2009:84) 

menyebutkan harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut : 

a) Relevan, suatu informasi mempunyai manfaat sebagai dasar pengambilan 

keputusan 

b) Akurat, ketepatan dan dapat diandalkannya suatu informasi  

c) Tepat waktu, informasi yang diperoleh terbaru dan mudah diperoleh saat 

dibutuhkan. 

d) Ringkas, informasi telah dikelompokan sehingga tidak perlu diterangkan. 
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e) Jelas, tingkat informasi dapat dimengerti oleh penerima. 

f) Dapat dikuantifikasi, tingkat informasi dapat dinyatakan dalam bentuk angka. 

g) Konsisten, tingkat informasi dapat diperbandingkan. 

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kerangka pengkordinasian 

sumber daya (data, materialis, equipment, suppliers, personal, and finds) untuk 

mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa infomasi 

keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan 

menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

1.5. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, 

jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan 

meningkatkan operasi sehari-hari, dalam sebuah bisnisjuga menyediakan 

kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh 

manajer. 

Menurut Romney dan Steinbart (2003). Sistem informasi akuntansi terdiri 

dari beberapa komponen, adalah sebagai berikut: 1) Orang yang mengoperasikan 

sistem dan melaksanakan berbagai macam fungsi. 2) Prosedur manual dan 

otomatis, meliputi pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data yang 

berkaitan dengan aktivitas perusahaan. 3) Data yang berkaitan dengan aktivitas 

perusahaan. 4) Software yang digunakan untuk memproses data perusahaan. 5) 

Infrastruktur teknologi informasi yang meliputi komputer, alat komunikasi. 
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1.6. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam sistem informasi akuntansi terdapat lima fungsi utama, yaitu 

pengumpulan data, pemprosesan data, managemen data, pengendalian data 

(termasuk security), dan penghasil informasi, setiap fungsi terdiri atas beberapa 

langkah dan urutan langkah tersebut membentuk suatu prosedur diantaranya: 

1. Pengumpulan data yaitu data terdiri dari memasukan data transaksi melalui 

formulir, mensyahkn serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan 

kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu sebelum 

dicatat. Jika data jauh dari pemprosesan, maka data harus ditranformasikan 

lebih dahulu. 

2. Pemrosesan data yaitu pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan input 

menjadi ouput.Fungsi pemrosesan data terdiri atas langkah-langkah sebagai 

berikut:  1) Pengklasifikasian atau menetapkan data berdasarkan kategori yang 

telah ditetapkan. 2) Menyalin data kedokumen atau media lainnya. 3) 

Mengurutkan atau menyusun data menurut karakteristiknya. 4) 

Mengelompokan atau mengumpulkan transaksi sejenis. 5) Menggabungkan 

atau mengkombinasikan dua atau data arsip. 6) Melakukan penghitungan. 7) 

Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan yang ada. 

3. Managemen data yaituFungsi managemen data terdiri atas tiga tahap, 

yaitu:penyimpanan, pemutakhiran dan pemunculan kembali (retrieving). Tahap 

penyimpanan merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data 

yang disebut arsip. Pada tahap pemutakhiran, data yang disimpan diperbaharui 

dan disesuaikan dengan peristiwa terbaru, kemudian pada tahap retrieving, data 
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yang tersimpan diakses dan diringkas kembli untuk diproses lebih lanjut atau 

untuk keperluan pembuatan lapporan.a dan pemrosesan data mempunyai 

hubunga yang sangat erat. Tahap pengelompokan data dan pengurutan data 

dari fungsi pemprosesan data, misalnya sering dilakukan sebagai pendahuluan 

seblum dilakukan tahap pemutakhiran dipatuhinya kebijakan managemen 

terutama mengenai informasi aktivitas dan informasi kebijakan managemen. 

4. Pengendalian data yaitu Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan 

dasar: (1) untuk menjaga dan jaminan keamanan aset perusahaan, termasuk 

data, dan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta 

doprosesdengan benar berbagai teknik dan prosesdur dapat dipakai untuk 

menyelewengkan pengendalian dan keamanan yang memadai. 

5. Penghasil informasi yaitu Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan 

pemprosesan informasi seperti penginterpretasian, pelaporan dan 

pengkomunikasian informasi. 

1.7. Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan utama dari penyusunan sistem informasi akuntansi adalah 

menyediakan informasi akuntansi kepada berbagai pihak pengguna baik pihak 

intern maupun pihak ekstern. Menurut Mulyadi (2001) tujuan dari penyusunan 

sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 1) Untuk menyediakan 

informasi bagi pengelola usaha baru. Kegiatan pengembangan sistem informasi 

akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan 

menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang dijalankan selama ini. 

2) Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem yang sudah ada. 
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Perkembangan usaha perusahaan menurut sistem akuntansi untuk menghasilkan 

laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan 

struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen. 3) 

Memperbaiki pengendalian dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan alat 

pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. Pengembangan sistem informasi 

akuntansi seringkali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap 

kekayaan organisasi sehingga pertanggungjawaban terhadap pengguna kekayaan 

organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem informasi 

akuntansi bertujuan untuk memperbaikipengecekanintern agar informasi yang 

dihasilkan dapat dipercaya. 4) Untuk menekan biaya klerikal dalam 

penyelenggaraan catatan akuntansi. Pengembangan sistem informasi akuntansi 

sering digunakan untuk menghemat biaya informasi yang merupakan barang 

ekonomi, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber 

ekonomi lainnya. 

2.  Sistem Informasi Penjualan  

2.1. Pengertian Punjualan 

Menurut Basu Swastha DH (2004 : 403) penjualan adalah interaksi antara 

individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 

menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan 

bagi pihak lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan 

manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan 

imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama.   
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2.2. Tujuan Penjualan 

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan 

keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu 

menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Menurut Basu Swastha DH 

(2004 : 404) tujuan umum penjualan dalam perusahaan yaitu : 1) Mencapai 

volume penjualan. 2) Mendapatkan laba tertentu. 3) Menunjang pertumbuhan 

perusahaan. 

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan  

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor yang dapat 

meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh karena itu manajer penjualan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan menurut Basu Swastha (2005) sebagai berikut : 

a. Kondisi dan Kemampuan Penjual yaitu terdiri dari pemahaman atas beberapa 

masalah  penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat 

dari tenaga penjual adalah: a) Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang 

ditawarkan. b) Harga produk atau jasa c) Syarat penjualan, seperti: 

pembayaran, pengiriman  

b. Kondisi Pasar yaitu Pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan 

baiksebagai kelompok pembeli atau penjual. Kondisi pasar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni : jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi 

pembelian serta keinginan dan kebutuhannya.  

c. Modal yaitu atau modal dana sangat diperlukan dalam rangka untuk 

mengangkut barang dagangan ditempatkan atau untuk membesar usahanya. 
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Modal perusahaan dalam penjelasan ini adalah modal kerja perusahaan yang 

digunakan untuk mencapai target penjualanyang dianggarkan, misalnya dalam 

menyelenggarakan stok produk dan dalam melaksanaan kegiatan penjualan 

memerlukan usaha seperti alat transportasi, tempat untuk menjual, usaha 

promosi dan sebagainya. 

d. Kondisi Organisasi Perusahaan yaitu Pada perusahan yang besar, biasanya 

masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan 

yang dipegang oleh orang-orang yang ahli dibidang penjualan. 

e. Faktor-faktor lain yaitu Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, 

kampanye, dan pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan karena 

diharapkan dengan adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan kembali 

membeli lagi barang yang sama. 

Menurut Efendi Pakpahan (2009) faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi volume penjualan adalah saluran distribusi yanbertujuan untuk 

melihat peluang pasar apakah dapat memberikan labayang maksimun. Secara 

umum mata rantai saluran distribusi yansemakin luas akan menimbulkan biaya 

yang lebih besar, tetapisemakin luasnya saluran distribusi maka produk 

perusahaan akan semakin dikenal oleh mayarakat luas dan mendorong naiknya 

angkapenjualan yang akhirnya berdampak pada peningkatan volumpenjualan. 

2.4. Pengertian Volume Penjualan  

Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil 

penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume penjualan 

tidak memisahkan secara tunai maupun kredit tetapi dihitung secara keseluruhan 
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dari total yang dicapai. Seandainya volume penjualan meningkat dan biaya 

distribusi menurun maka tingkat pencapaian laba perusahaan meningkat tetapi 

sebaliknya bila volume penjualan menurun maka pencapaian laba perusahaan juga 

menurun. 

Menurut Kotler (2000) volume penjualan adalah barang yang terjual dalam 

bentuk uang untuk jangka waktu tertentu dan didalamnya mempunyai strategi 

pelayanan yang baik. Ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume penjualan, 

diantaranya adalah : 1) Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga 

konsumen melihatnya. 2) Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga 

produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. 3) Mengadakan analisa pasar. 

4) Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial.  5) Mengadakan 

pameran. 6) Mengadakan discount atau potongan harga. 

3. Penerimaan Kas  

3.1. Pengertian Penerimaan Kas  

  Penerimaan kas adalah kas yang diterima oleh perusahaan baik berupa 

uang tunai maupun surat – surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera 

digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, 

pelunasan piutang atau transaksi laiinya yang dapat menambah kas perusahaan. 

Mulyadi (2002 : 455) sumber penerimaan terbesar suatu perusahaan dagang 

adalah berasal dari penjualan tunai. 

  Sedangkan menurut Mulyadi (2010 : 455) Penerimaan kas perusahaan 

berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan 
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penerimaan kas dari piutang. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan 

dagang berasal dari transaksi penjualan tunai.  

3.2. Prosedur Penerimaan Kas  

Menurut Mulyadi (2010 : 470 ) dalam prosedur ini fungsi kas menerima 

pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran 

(berupa pita registrasi kas dan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada 

pembelian untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan 

barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. 

3.3. Fungsi yang Terkait dengan Akuntansi Penerimaan Kas  

Adapun fungsi yang terkait dengan akuntansi penerimaan kas menurut 

Mulyadi (2010:462) yaitu :  

a. Fungsi Penjualan. Bagian penjualan bertanggung jawab untuk menerima order 

dari pembelian, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur 

tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga ke bagian kas.  

b. Fungsi Kas. Dalam transaksi penjualan tunai, bagian ini bertanggung jawab 

sebagai penerimaan kas dari pembeli.  

c. Fungsi Gudang.  Bagian gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang 

yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke bagian 

pengiriman.  

d. Fungsi Pengiriman. Bagian ini bertanggung jawab untuk membungkus barang 

dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya dari pembeli.  

e. Fungsi Akuntansi. Bagian ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi 

penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. 
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3.4.  Formulir yang di Gunakan Dalam Penerimaan Kas  

Menurut Mulyadi (2010 : 75) Fomulir adalah secarik kertas yang memiliki 

ruang untuk diisi. Sedangkan Formulir yang digunakan dalam penerimaan kas 

dari penjualan tunai menurut Mulyadi (2010 : 463) :  

a) Faktur penjualan tunai, dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai 

informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai penjualan tunai.  

b) Pita registrasi kas, dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang 

dikeluarkan oleh bagian kas dan merupakan dokumen pendukun faktur 

penjualan tunai yang docatat dalam jurnal penjualan.  

c) Credit card sales slip, dokumen ini dicetak oleh credit catd center bank yang 

menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan menjadi anggota 

kartu kredit.  

d) Bill of loading, dokumen ini merupakan bukti penyerahaan dari perusahaan 

penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum.  

e) Faktur penjualan COD, digunakan untuk merekam penjualan COD  

f) Bukti setor kas, dokumen ini dibuat oleh bagian kas sebagai bukti penyetoran 

kas ke bank.  

g) Rekap harga pokok penjualan, dokumen ini digunakan oleh fungdi akuntansi 

untuk meringkas harga pokok produksi yang dijual selama satu periode. 

3.5. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (2001:468) Catatan akuntansi yang digunakan dalam 

sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah :  
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a. Jurnal Penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk 

mencatat dan meringkas data penjualan.  

b. Jurnal Penerimaan Kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi 

untuk mencatat jurnal penerimaan kas.  

c. Jurnal Umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini 

digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produksi yang 

dijual.  

d. Kartu Persediaan. Dalam transaksi penerimaan kasi dari penjualan tunai, kartu 

persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya 

harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di 

fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang 

disimpan di gudang.  

e. Kartu Gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena 

hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan digudang. 

4. Pengendalian Intern 

1.1. Pengertian Pengendalian Intern 

Pengendalian intern merupakan alat yang dapat membantu pimpinan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mempunyai peranan yang 

cukup penting dalam perusahaan, sehingga pimpinan dapat menilai struktur 

organisasi yang ada dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencegah 

kesalahan, kecurangan dan penyelewengan. 

Menurut Mulyadi ( 1993 : 26 ) “pendendalian intern adalah meliputi 

struktur organisasi metode dan ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga 
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kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan dan akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” Dari pengertian 

diatas dapat dilihat bahwa pengendalian intern mencakup kebijakan dan prosedur-

prosedur yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan tertentu organsiasi 

dapat dicapai. Ini berarti pengendalian intern tidak hanyamencakup kegiatan 

akuntansi dan keuangan tapi meluas kesegala aspek kegiatan perusahaan. 

Menurut Bodnar dan Hoopwod (2003 :10), aspek terpenting dalam sistem 

informasi akuntansi adalah peranan yang dijalankan dalam proses pengendalian 

intern organisasi. Istilah proses pengendalian intern menyarankan tindakan-

tindakan yang harus diambil dalam organisasi dalam mengatur dan mengarahkan 

kegiatan-kegiatan organisasi.  Pengendalian menjamin bahwa kebijakan dan 

pengarahan-pengarahan menajemen benar-benar dipatuhi. Pengendalian intern 

yang baik merupakan faktor kunci bagi manajemen organisasi yang efektif. 

Pengertian yang dikemukakan diatas maka konsep struktur pengendalian 

intern didasarkan pada dua premi yaitu tanggung jawab dan manajemen yang  

memadai. Proses pengendalian intern membutuhkan penetapan tanggung jawab 

dalam organisasi sehingga orang tertentu harus diberi tanggung jawab untuk tugas 

dan fungsi tertentu. Pengendalian intern juga mewajibkan pemeliharaan dan 

catatan-catatan yang memadai untuk menjaga aktiva dan menganalisa 

pembebanan tanggung jawab. 

Secara umum, pengendalian intern merupakan sebagian dari masing-masing 

sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional 

perusahaan atau organisasi tertentu. Pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan 



32 
 

prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

tujuan perusahaan dapat dicapai. 

4.2. Tujuan Pengendalian Intern 

Menurut Edi Purwono  (2004:65 ), tujuan pengendalian intern adalah 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi,dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Tujuan pengendalian intern tersebut sangat besar artinya bagi manajemen. 

Para manajer harus dapat berpedoman pada informasi yang terkandung dalam 

laporan yang mereka terima, serta saran yang dipercayakan kepada mereka. 

Pengendalian yang baik merupakan faktor kunci dalam manajemen perusahaan 

yang efektif. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern di defenisikan 

sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan dan manajemen secara 

keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya  tujuan 

perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: 1) Ke-efektifan 

dan efisiensi operasional perusahaan.2) Pelaporan keuangan yang handal. 3) 

Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan. 

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori  

tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi: 1) Direksi dan 

manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan, 

dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, 

tingkat profitabilitas, dan keamanan sumberdaya (asset) perusahaan.2) Laporan 

keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya,  yang meliputi 
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laporan segmen maupun interim. 3) Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.  

Suatu sistem merupakan subjek dari mis manajemen, kesalahan-kesalahan, 

kecurangan-kecurangan, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Suatu 

sistem akuntansi baik berbentuk manual maupun didasarkan atas komputer juga 

tidak merupakan pengecualian. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem sebagai 

sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari 

kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan. 

Suatu perusahaan yang telah berjalan harus memonitor kegiatan dan hasil 

usahanya. Manajemen harus mempunyai pandangan dan sikap yang  profesional 

untuk memajukan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapainya. Oleh 

karena itu, selain memiliki sistem, setiap perusahaan juga harus memiliki sistem 

pengendalian yang sering dinamakan dengan sistem pengendalian intern 

perusahaan. Apabila sistem tersebut dilengkapi dengan suatu sistem pengendalian 

yang berguna untuk mencegah atau menjaga hal-hal negatif tersebut, maka sistem 

akan dapat terus melangsungkan hidupnya. 

Pengendalian intern merupakan alat yang dapat membantu pimpinan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam perusahaan, sehingga pimpinan dapat menilai struktur organisasi 

yang ada dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencegah kesalahan, 

kecurangan dan penyelewengan. Sebuah sistem pengendalian intern harus 

dirancang dan diperankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa 
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tujuan perusahan akan tercapai. Konsep jaminan memadai berarti biaya sistem 

pengendalian intern tidak lebih besar dari manfaat yang diharapkan perusahaan. 

Menurut Edi Purwono ( 2004 : 68 ) pengendalian intern adalah: “meliputi 

struktur organisasi metode dan ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan, mendorong efisiensi , 

mendorong dipatuhinya dalam kebijakan manajemen.” Dari pengertian diatas 

dapat dilihat bahwa pengendalian intern mencakup kebijakan dan prosedur-

prosedur yang dibuat untuk menjamin tujuan-tujuan tertentu. Ini berarti 

pengendalian intern tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi  dan keuangan tapi 

meluas kesegela aspek  kegiatan  perusahaan. 

Pengendalian dan sistem informasi akuntansi difokuskan pada siklus 

pendapatan. Ada beberapa proses pengawasan terhadap sistem informasi yang  

berbasis komputer, yaitu:  

1. Otorisasi (Pengesahan Transaksi)  

Tujuan dari pengesahan transaksi adalah untuk memastikan bahwa hanya 

transaksi yang valid yang akan diproses. Bagian kredit bagian yang bertugas 

untuk melakukan pengesahan dari pesanan penjualan dan memastikan bahwa 

kebijakan kredit perusahaan dilaksanakan dengan benar.  

2. Pemisahan Tugas  

Pemisahan tugas memastikan bahwa tidak ada satu orang atau satu bagianpun 

yang melakukan semua proses secara kesuluruhan. Dalam siklus pendapatan, 

bagian kredit terpisah dari seluruh proses, jadi secara formal transaksi 

pemberian persetujuan merupakan aktivitas independen. Kemudian 
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pengawasan aktiva harus terpisah dari tugas pembukuan aktiva, dimana gudang 

persediaan mempunyai pengawas yang menjaga aktiva, dan  fungsi akuntansi 

(fungsi buku besar dan bagian pengawasan persediaan)  yang memelihara 

pencatatan.  

3. Supervisi (Pengawasan)  

Beberapa perusahaan yang mempunyai karyawan terlalu sedikit untuk dapat 

dilakukan pemisahan fungsi. Dengan melakukan supervise kepada karyawan 

yang mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai, 

perusahaan dapat melakukan antisipasi pada sistemnya. Supervisi juga dapat 

menyediakan kontrol yang terpisah pada sistem.  

4. Catatan Akuntansi  

Penomoran dukumen sumber (nomor tercetak pada dokumen) seperti pada 

peranan penjualan, surat jalan, bukti pembayaran, dan lain-lain, secara 

berurutan diberi nomor dengan memakai printer dan menyediakan nomor yang 

unik pada setiap transaksi. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pemisahan 

dan penulusuran atas suatu kejadian (diantara ratusan) melalui sistem 

akuntansi. Dengan penomoran dokumen sumber ini akan  memudahkan 

melakukan data keuangan dan menelusuri transaksi yang terjadi dalam siklus 

pendapatan.  

5. Pengendalian Akses  

Pengendalian akses mencegah dan mendeteksi akses yang tidak disetujui dan 

terlarang ke aktiva perusahaan. Aktiva pada siklus pendapatan adalah 

persediaan dan kas. Pembatasan akses ke aktiva tersebut meliputi: 1) 
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Keamanan pergudangan. 2) Menyetorkan kas secara harian ke bank, 3) 

Menggunakan kotak deposito yang aman untuk kas, dan 4) Mengunci laci kas 

pada bagian penerimaan kas. 5) Verifikasi yang independen. 

Tujuan verifikasi dilakukan secara independen adalah untuk meningkatkan 

dan memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dari prosedur yang dilakukan oleh 

sistem lainnya. Berikut merupakan kontrol verifikasi yang terdapat dalam tahapan 

siklus penjualan: 1) Bagian pengiriman memverifikasi bahwa barang yang dikirim 

ke pelanggan sudah benar dalam jenis dan kuantitasnya. 2) Bagian penagihan 

mencocokkan surat jalan dengan tagihan penjualan untuk memastikan bahwa 

pelanggan sudah ditagih untuk barang yang sudah dikirim. 2) Bagian buku besar 

umum juga memegang peranan umum mencocokkan dokumen jurnal yang dibuat 

oleh berbagai macam bagian. Setiap bagian tersebut mengirimkan dokumen jurnal 

dan perhitungan-perhitungan lainnya ke bagian buku besar, dimana informasi 

tersebut dicocokkan dan diposting ke masing-masing akun pengendalian. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bodnar dan Hoopwod ( 2003 : 

10), aspek terpenting dalam Sistem informasi akuntansi adalah peranan yang 

dijalankannya dalam proses pengendalian intern organisasi. Istilah proses 

pengendalian intern menyarankan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam 

organisasi dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi. 

Pengendalian menjamin bahwa kebijakan dan pengarahan-pengarahan menajemen 

benar-benar dipatuhi. Pengendalian  intern yang baik merupakan faktor kunci bagi 

manajemen organisasi yang efektif. 
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Pengertian yang dikemukakan diatas mengungkapkan bahwa struktur 

pengendalian intern didasarkan pada dua premi utama yaitu tanggung jawab dan 

manajemen yang  memadai.  Proses pengendalian intern membutuhkan penetapan 

tanggung jawab dalam organisasi sehingga orang tertentu harus diberi tanggung 

jawab untuk tugas dan fungsi tertentu. Pengendalian intern juga mewajibkan 

pemeliharaan dan catatan-catatan yang memadai untuk menjaga aktiva dan 

menganalisa pembebanan tanggung jawab. 

Sistem pengendalian intern perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur-

prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan tertentu 

perusahaan. Struktur pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: 1) 

Lingkungan pengendalian. 2) Penilaian resiko. 3) Aktivis pengendalian. 4) 

Informasi dan komunikasi. 5) Pengawasan 

Konsep ini didasarkan pada 2 (dua) premi utama yaitu tanggung jawab dan 

manajemen yang memadai. Kelima komponen ini terkait satu dengan yang 

lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat 

merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sisem pengendalian internal terjalin 

dengan aktifitas operasional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila 

pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian 

menjadi bagian yang paling essensial dari perusahaan. 

5. Kerangka Konsep Pemikiran 

Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari kajian 

penelitian terdahulua dan kajian pustaka yang telah dipaparkan dalam penelitian. 

Kerangka konsep pemikiran ini memberikan gambaran secara umum tentang 



38 
 

proses pelaksanaan penelitian serta pemabahasannya, dengan demikian dari 

kerangka konsep pemikiran ini dapat diketahui secara sistematis terkait dengan 

tujuan dari penelitian. Adapun kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 
 

Berdasarkan model dari kerangka konsep pemikiran tersebut maka dapat 

dijelaskan secara ringkas bahwa sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan 

Penerimaan Kas pada perusahaan merupakan upaya yang sangat besar terhadap 

pengendalian intern pada perusahaan. Permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan 

Kas dan pengendalian intern dapat memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap pencapai tujuan perusahaan. 
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	Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kerangka pengkordinasian sumber daya (data, materialis, equipment, suppliers, personal, and finds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa infomasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 



