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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Rini (2010) melakukan analisis sistem informasi akuntansi pada organisasi 

nirlaba (studi kasus pada LAZIZ Sabilillah Malang). Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan LAZIZ 

Sabilillah telah berjalan dengan lancar, namun penerapannya masih 

menggunakan cara manual yang masih sangat terbatas. Selain itu masih tidak 

ada kejelasan job description untuk penerimaan kas yang menyebabkan 

kerancuan dalam pencocokan jumlah penerimaan di kasir dan bendahara. 

Kabuhung (2013) melakukan penelitian pada Jemaat GMIM Nafiri 

Malalayang Satu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 

efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas dalam rangka perencanaan dan pengendalian keuangannya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Jemaat GMIM Nafiri masih 

menggunakan sistem manual yang memiliki kelemahan pada pemisahan tugas 

antara pencatatan dan penyimpanan kas, namun sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perencanaan dan pengendalian 

keuangannya sudah dikatakan berjalan efektif, karena  telah  sesuai  dan 

 



7 

 
 

memenuhi  unsur -unsur  pokok  suatu  sistem  informasi  akuntansi  dan 

prosedur-prosedur pengendalian internal. 

Nugraha (2015) meneliti tentang desain sistem informasi akuntansi 

keuangan masjid untuk meningkatkan efektivitas pengendalian penerimaan 

dan pengeluaran kas pada Masjid Agung Jami’ Malang. Penelitian dilakukan 

dengan menganalisis struktur organisasi terkait job description, prosedur 

operasional dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, informasi dan 

komunikasi, serta praktik yang sehat yang nantinya akan berdampak pada 

desain sistem informasi akuntansi yang dilakukan.  Metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif analitis yang bersifat menemukan fakta dengan 

investigasi yang cukup. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa masih terjadi perangkapan tugas antara bagian penyimpanan dan 

penerimaan kas, serta masalah keakuratan pencatatan yang masih diragukan 

karena tidak lengkapnya bukti transaksi. 

Perdana (2012) melakukan penelitian tentang analisis sistem pengendalian 

internal pengelolaan keuangan pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem pengendalian Masjid 

Baiturrahman Banyuwangi sudah baik, namun masing-masing ada beberapa 

kelemahan yaitu belum adanya pemisahan tugas dan sistem otorisasinya 

terpusat pada satu bagian saja. Dalam melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif. 

Afrianti (2012) melakukan penelitian pada Rumah Baca Cerdas Malang 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem pengendalian 
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keuangan organisasi non profit dan melakukan desain ulang pada sistem yang 

sudah ada. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi struktur organisasi 

terkait job description setiap divisi, evaluasi terhadap SOP keuangan, analisis 

terhadap praktek yang sehat, dan analisis terhadap kecakapan karyawan dan 

manajemen sesuai tanggung jawab.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan masih 

sangat sederhana dan belum efektif sehingga diperlukan desain sistem 

pengendalian keuangan yang ideal dan efektif bagi Rumah Baca Cerdas 

Malang agar dapat meningkatkan efisiensi dan keerlanjutan organisasi. 

Keterkaitan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama menggunakan organisasi keagamaan atau entitas nonlaba terkait dengan 

sistem informasi akuntansi dan pengendalian internalnya. Selain itu kesamaan 

yang lainnya terletak dalam metode penelitian yang digunakan yakni metode 

analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu penelitian sekarang lebih berfokus pada 

sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada BAZNAS 

Malang. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Robert G. Murdick, Thomas C. Fuller dan Joel E. Ross, 

sebagaimana dikutip oleh Hartono (2006:17) sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab 

untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari 
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transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk 

digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa 

depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan 

pihak-pihak luar lainnya. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa data yang diolah dalam sistem informasi akuntansi adalah data yang 

bersifat keuangan. 

Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen sebagai berikut: 

(Romney dan Steinbart, 2006:3) 

a) Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan 

melaksanakan berbagai fungsi. 

b) Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data 

tentang aktivitas-aktivitas organisasi. 

c) Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

d) Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

e) Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi 

jaringan. 

 

2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Hall (2009:21), Pada dasarnya tujuan disusunnya sistem 

informasi adalah: 
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a) Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen suatu 

organisasi/perusahaan, karena manajemen bertanggugjawab untuk 

menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

b) Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem 

informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen 

untuk melakukan tanggungjawab pengambilan keputusan. 

c) Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem 

informasi membantu personil untuk bekerja lebih efektif dan efisien. 

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi pada BAZNAS mampu membantu manajemen dalam mencapai 

tujuan, mengambil keputusan, serta mampu meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam kegiatan operasi. 

 

3. Tahapan Dalam Pemrosesan Data 

Horngren, dkk (1997:297) menyebutkan tahapan pemrosesan data 

akuntansi meliputi tiga langkah yang dapat dilihat dalam Gambar 1. 

Gambar 1. Tiga tahap pemrosesan data 

 

 

 

Sumber: Horngren, dkk (1997:297) 
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Input merupakan sekumpulan data yang akan diolah menjadi sebuah 

informasi. Input mencerminkan data yang diperoleh dari sumber dokumen, 

seperti faktur penjualan dan slip deposito bank. 

Proses merupakan suatu kegiatan mengolah data yang ada untuk 

menghasilkan informasi. Dalam sistem informasi akuntansi, yang termasuk 

dalam tahap proses adalah penjurnalan transaksi, pemindah bukuan kedalam 

akun dan penyusunan laporan keuangan. 

Output merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan. Output dapat 

berupa laporan yang dipergunakan untuk mengambil keputusan, termasuk 

didalamya laporan keuangan (laporan laba-rugi, neraca, dan sebagainya). 

 

4. Pembuatan Informasi 

Hall (2009:19) menjelaskan pembuatan informasi (information 

generation) adalah proses menyusun, mengatur, memformat, dan menyajikan 

informasi kepara pengguna. Informasi dapat berupa dokumen operasional 

seperti pesanan penjualan, laporan yang terstruktur, atau sebuah pesan dalam 

layar komputer. Apapun bentuk fisiknya, informasi yang berguna memiliki 

berbagai karakteristik berikut ini: 

a) Relevan: isi dari suatu laporan atau dokumen harus bekerja untuk suatu 

tujuan, 

b) Tepat waktu: informasi harus tidak melebhi periode waktu dari tindakan 

yang didukungnya, 

c) Akurat: informasi harus bebas dari kesalahan yang signifikan, 
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d) Lengkap: semua informasi yang penting bagi sebuah keputusan atau 

pekerjaan harus ada, 

e) Ringkas: informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

 

5. Sistem Penerimaan Kas 

Menurut Sujarweni (2015:121) sistem penerimaan kas adalah suatu 

prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang 

yang berasal dari berbagai sumber, yaitu dari penjualan tunai, penjualan 

aktiva tetap, dll. Tetapi penerimaan kas perusahaan biasanya berasal dari dua 

sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari piutang 

atau penjualan kredit. 

a. Penerimaan kas dari penjualan tunai 

Beradasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai mengharuskan: 

- Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera distor ke bank dalam 

jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk 

melakukan internal check. 

- Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu 

kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan 

transaksi penerimaan kas. 

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam penerimaan kas dari penjualan tunai 

yaitu: 
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a) Bagian order penjualan 

Bagian order penjualan bertugas untuk menerima pesanan dari 

pelanggan dan membuat faktur penjualan tunai. 

b) Bagian Kasir 

Bertugas untuk menerima pembayaran dari pelanggan sesuai 

dengan jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan tunai dan 

setiap hari menyetorkan penerimaan kas ke bank.  

c) Bagian pembungkus 

Bertugas untuk mengemas barang sehingga siap diserahkan ke 

pelanggan dan membandingkan antara faktur yang diserahkan 

pelanggan dengan faktur yang diterima bagian pembungkus dari 

bagian order penjualan. 

d) Bagian Keuangan 

Bertugas untuk mencatat setiap transaksi penjualan dalam jurnal 

penjualan dan penerimaan kas, serta setiap periode tertentu membuat 

laporan penjualan. 

Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu: 

- Faktur penjualan 

- Pita register kas 

- Bukti setoran bank 

Catatan yang digunakan yaitu: 

- Jurnal penerimaan kas 

- Jurnal penjualan 
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- Buku besar 

b. Penerimaan kas dari piutang 

Prosedur penerimaan kas harus melibatkan lebih dari satu bagian agar 

memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal. Fungsi-fungsi yang 

terlibat dalam prosedur penerimaan kas dari piutang yaitu: (Hall, 

2009:239) 

a) Ruang penerimaan dokumen 

- Menerima cek dari pelanggan bersama dengan permintaan 

pembayaran. 

- Mencocokkan cek dengan permintaan pembayaran. 

- Menyiapkan daftar permintaan pembayaran yang nantinya akan 

dibuat rangkap 3. 

b) Departemen penerimaan kas (kasir) 

- Memverifikasi keakuratan dan kelengkapan antara cek dengan 

permintaan pembayaran. 

- Mencatat semua transaksi penerimaan kas pada jurnal 

penerimaan kas. 

- Menyiapkan slip setoran bank rangkap 3. 

- Menyerahkan cek tersebut beserta slip setoran ke bank. 

c) Departemen piutang dagang 

- Melakukan proses pembukuan permintaan pembayaran pada 

akun pelanggan di buku besar pembantu piutang dagang.   
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- Merangkum akun buku besar pembantu piutang dagang dan 

menyerahkannya ke departemen buku besar umum. 

d) Departemen buku besar 

- Menerima voucher jurnal dari departemen penerimaan kas dan 

rangkuman dari departemen piutang dagang. 

- Melakukan pembukuan dari voucher jurnal dan rangkuman 

yang buku besar pembantu piutang dagang. 

e) Departemen kontroler 

Secara berkala mencocokkan penerimaan kas dengan 

membandingkan Salinan dari daftar permintaan pembayaran, slip 

setoran bank yang diterima dari bank, dan voucher jurnal dari 

departemen penerimaan kas dan departemen piutang dagang. 

Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas adalah: 

- Cek: merupakan perintah kepada bank dari orang yang 

menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera 

pada lembaran cek kepada orang yang namanya tertera dalan cek. 

- Permintaan pembayaran: Permintaan pembayaran merupakan bagian 

dari faktur yang telah ditagihkan ke pelanggan. Ketika pembayaran 

dilakukan, pelanggan merobek bagian permintaan pembayaran dan 

mengembalikannya ke penjual bersama pembayaran tunai. 

- Daftar permintaan pembayaran: merupakan catatan dari semua kas 

yang diterima. 
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- Slip setoran: formulir yang ditandatangani oleh penyetor dan berisi 

tentang perincian setoran yang dilakukan. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam posedur penerimaan kas yaitu: 

- Jurnal penerimaan kas: merupakan catatan yang digunakan untuk 

mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. 

- Buku besar pembantu piutang dagang: berfungsi untu merinci akun 

piutang dagang yang ada di buku besar. 

- Buku besar umum: merupakan catatan transaksi keuangan yang 

mengkonsolidasikan semua penerimaan dan pengeluaran dari jurnal 

umum. Buku besar berisi informasi saldo dari setiap akun.  

 

6. Sistem Pengeluaran Kas 

Mulyadi (2002:509) menjelaskan bahwa sebagian besar pengeluaran 

kas dapat dilakukan melalui dua sistem, yaitu pengeluaran kas dengan 

menggunakan cek dan pengeluaran kas dengan uang tunai. Pengeluaran kas 

dengan uang tunai biasanya dilakukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang 

jumlahnya kecil atau bersifat rutin. 

Menurut Sujarweni (2015:123) sistem akuntansi pengeluaran kas 

merupakan sistem yang membahas keluarnya uang yang digunakan untuk 

pembelian tunai maupun kredit dan untuk pembayaran. Pengeluaran kas 

unuk pembayaran dapat dilakukan menggunakan uang tunai maupun cek. 

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengeluaran kas untuk pembayaran 

utang yaitu: (Sujarweni, 2015:117) 
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a) Bagian Akuntansi 

Bertugas untuk menerima faktur pemasok dari bagian pembelian untuk 

membuat jurnal pembelian. Kemudian juga menerima dokumen 

pendukung dari bagian kasir untuk membuat jurnal pengeluaran kas. 

b) Bagian Utang 

Bertugas untuk menyimpan faktur hingga jatuh tempo dan membuat 

kartu utang. 

c) Bagian kasir 

Bertugas mengeluarkan uang berupa cek untuk melakukan pembayaran  

utang kepada kreditur 

Dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas yaitu: 

- Faktur pembelian kredit, yaitu faktur yang berisi tentang pembelian 

kredit. 

- Bukti kas keluar, sebagai perintah pengeluaran kas sebesar yang 

tercantum dalam dokumen tersebut. 

- Cek, dokumen yang berisikan perintah tertulis nasabah untuk menarik 

uang ke bank. 

Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan adalah: 

- Jurnal, untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas 

- Buku besar, memuat perubahan saldo setiap akun. 
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7. Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Menurut Dunia (2005) aspek-aspek pengendalian internal yang baik 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai berikut: (Nugraha, 2015) 

a. Aspek-aspek pengendalian internal terhadap penerimaan kas yaitu: 

(1)  Adanya penyaringan terhadap karyawan yang akan dipekerjakan 

dan memberikan program pelatihan setelah mereka diterima; (2) 

menunjuk atau mengangkat karyawan tertentu sebagai yang 

mencatat; (3) adanya pemisahan tugas antara kasir dan bagian yang 

mencatat; (4) otorisasi yang layak atas penerimaan kas di atas jumlah 

tertentu; dan (5) adanya dokumen pendukung dan pencatatan 

transaksi. 

b. Aspek-aspek pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yaitu: 

(1) pengeluaran dalam jumlah besar harus diotorisasi oleh dewan 

komisaris atau direksi; (2) karyawan yang menangani harus terpisah 

dengan yang mencatat pengeluaran kas; dan (3) adanya dokumen 

pendukung dan pencatatan. 

 

8. Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal (internal control system) terdiri atas 

berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan 

untuk mencapai empat tujuan umumnya, yaitu: (Hall, 2009:181) 

a. Menjaga aktiva perusahaan. 

b. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 
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c. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 

d. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang 

ditetapkan oleh pihak manajemen. 

Pengendalian internal yang dijelaskan dalam SAS 78, sesuai 

rekomendasi Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commision (COSO), terdiri atas lima komponen, yaitu: (Arens, dkk, 

2011:322) 

a) Lingkungan pengendalian (control environment), terdiri dari 

tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan 

sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas 

pengendalian internal dan pentingnya pengendalian internal tersebut 

terhadap entitas. 

b) Penilaian risiko untuk laporan keuangan merupakan identifikasi dan 

analisis manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan terhadap 

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PABU. Manajemen 

melakukan penilaian risiko untuk meminimalkan kesalahan dan 

kecurangan. 

c) Informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas bertujuan untuk 

memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi-transaksi 

yang terjadi dalam suatu entitas dan untuk menjaga akuntabilitas aset-

aset terkait. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan: (Hall, 

2009:189) 
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- Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan 

secara valid. 

- Memberikan informasi secara tepat waktu mengenai berbagai 

transaksi dalam perincian yang memadai. 

- Secara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu 

terjadinya. 

- Melibatkan berbagai fungsi dalam tahapan pemrosesan 

transaksi yang dilakukan. 

d) Pengawasan adalah proses yang memungkinkan kualitas desain 

pengendalian internal serta operasinya berjalan. Hal ini dapat 

diwujudkan melalui beberapa prosedur terpisah atau melalui aktivitas 

yang berjalan. 

e) Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil 

untu mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktivitas 

pengendalian dapat tersebut umumnya termasuk kedalam salah satu 

aktivitas berikut: 

- Pemisahan tugas yang memadai 

- Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. 

- Dokumentasi dan catatan yang memadai. 

- Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan. 

- Pengecekan terhdap pekerjaan secara independen. 
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9. Pengertian Baznas 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan 

satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan 

Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun 

dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. 

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk 

mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas 

(baznas.go.id) 

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2011, BAZNAS 

menjalankan empat fungsi, yaitu: 

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat; 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat; 

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat; dan 

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS 

memiliki kewenangan: 

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 

2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, 

Baznas Kabupaten/Kota, dan LAZ 
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3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan 

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ. 

 

 

 


