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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penggalian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya 

untuk memperjelas penelitian yang telah dilakukan serta membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

terkait dengan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas akan 

dibahas dibawah ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kabuhung (2013) tentang sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian 

keuangan pada organisasi nirlaba keagamaan. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas jemaat 

GMIM Nafitri masih menggunakan sistem manual yang memiliki kelemahan pada 

pemisahan tugas antara pencatatan dan penyimpanan kas, tetapi sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perencanaan dan 

pengendalian keuangan pada jemaat GMIM Nafitri dapat dikatakan telah berjalan 

efektif, karena telah sesuai dan memenuhi unsure-unsur pokok suatu sistem 

informasi akuntansi dan prosedur pengendalian internal. Dalam hal perencanaan 

dan pengendalian keuangan, jemaat GMIM Nafiri Malalayang Satu juga telah 

menjalankanya dengan baik karena melalui sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas Badan Pekerja Majelis Jemaat dapat membuat 
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keputusan dalam aktivitas perencanaan dan menyediakan pengendalian internal 

yang memadai. 

Salombe (2008) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Prosedur 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe 

Talaud (GMIST)”, menunjukkan bahwa prosedur penerimaan dan pengeluaran 

kas pada Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) telah dirancang 

dengan sebaik-baiknya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi. Namun dalam prakteknya masih terjadi beberapa penyimpangan 

dikarenakan tidak adanya otoritas yang jelas dari pejabat yang berwenang dalam 

melakukan pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran kas hasil sesembahan. Hal 

ini mengakibatkan tingkat akurat atau tidak nya sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

Farhani (2014) melakukan penelitian dengan judul “Desain Sistem 

Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Masjid Agung Jami’ 

Kota Malang”, menunjukan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang sudah 

ada di Masjid Agung Jami’ Kota Malang memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahan yang terjadi terutama disebabkan oleh prosedur pengendalian yang 

tidak tertulis. Kemudian pada beberapa transaksi terjadi perangkapan fungsi 

antara yang melakukan penyimpanan dan penerimaan kas. Selain itu juga terjadi 

perangkapan fungsi antara yang melakukan yang menyimpan dan mengeluarkan 

kas. Namun, pemisahan antara yang melakukan penerimaan kas dan pencatatan 

sudah dilakukan sehingga dapat mengurangi adanya potensi selisih antara jumlah 

uang yang diterima dan disimpan. Kemudian pemisahan antara yang melakukan 

pengeluaran dan perencanaan juga sudah dilakukan sehingga mengurangi potensi 
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terjadinya pengeluaran fiktif. Keakuratan pencatatan transaki juga masih 

diragukan karena tidak lengkapnya bukti transaksi. 

Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa 2 peneliti (Kabuhung dan Salombe) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai dengan teori namun ada 

beberapa permasalahan yang terjadi. Dan 1 peneliti menyatakan bahwa sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada organisasi nirlaba 

(Masjid Agung Jami Malang) belum sesuai dengan teori yang ada. Adapun factor 

permasalahan yang terjadi diantaranya adalah : 

1. Tidak adanya pengendalian keuangan yang sesuai dengan prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas karena pembagian tugas pencatatan 

dan penyimpanan kas yang menjadi satu 

2. Tidak adanya otoritas yang jelas dari pejabat berwenang dalam 

melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga. 

Yang berakibat pada tingkat penyelewengan yang tinggi. 

3. Belum adanya desain sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang 

sesuai dengan teori yang ada. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Kieso et al (2010) akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri 

dari tiga aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam 

proses identifikasi ini terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti 

dari aktivitas ekonomi yang relevan.  
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Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu kumpulan struktur dan prosedur 

berbasis teknologi informasi, yang bekerja bersama, dengan tujuan untuk 

mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi 

stakeholder. Tentu saja keberadaan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah 

perangkat sistem informasi,harus menciptakan nilai tambah tersendiri bagi 

pemakainya. Keberadaan sistem informasi seharusnya menjadi sebuah 

investasi untuk sebuah entitas, bukan sebagai beban. Salah satu peran dari 

sistem informasi dalam menciptakan nilai diantaranya adalah meningkatkan 

efisiensi biaya dan keakuratan catatan keuangan (Mulyani, 2014). 

Menurut Ardi Hamzah (2010) informasi yang dihasilkan dari Sistem 

Informasi Akuntansi, akan digunakan oleh para pengambil keputusan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik yang bersifat teknis maupun 

nonteknis. Sistem Informasi Akuntansi mewujudkan perubahan ini dengan 

fungsinya secara manual maupun komputerisasi. Informasi yang disediakan 

Sistem Informasi Akuntansi berkisar pada informasi yang berkaitan dengan 

hasil pengolahan transaksi organisasi yang lebih bersifat keuangan. 

Menurut Romney & Steinbart (2006:3) tujuan utama sistem informasi 

akuntansi adalah untuk : 

1. Menyediakan informasi yang lebih berkualitas atau untuk meningkatkan 

sistem pengendalian intern 

2. Mengubah data keuangan menjadi informasi yang berguna bagi pihak 

manajemen. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk aset aset entitas. 

 



 

9 
 

2. Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen, yaitu sebagai berikut 

(Romney dan Steinbart, 2006:3). 

1. Orang orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan 

dalam mengeumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas organisasi 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrasturktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan peralatan komunikasi jaringan. 

 

3. Unsur-unsur Sistem informasi Akuntansi 

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Chusing (2007) adalah 

sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia 

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk dapat berfungsi. 

Sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai alat, data, bahan pendukung, 

sumber daya manusia dan dana. 

2. Peralatan 

Peralatan merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan dalam 

mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau 

perhitungan dan kerapihan bentuk informasi. 
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3. Formulir 

Formulir merupakan unsur pokok yang digunakan untuk mencatat semua 

transaksi yang terjadi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen 

4. Catatan 

Catatan terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 

a. Jurnal 

Merupakan catatan akuntansi yang pertama digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dan data yang lainnya. 

b. Buku Besar 

Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan 

yang telah dicatat sebelumnya kedalam jurnal. 

5. Prosedur 

Merupakan urutan atau langkah-langkah untuk menjalankan suatu pekerjaan, 

tugas atau kegiatan. 

6. Laporan 

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan dan 

laporan manajemen. 

 

4. Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Menurut Soemarso (2008:299), pengertian penerimaan dan pengeluaran 

kas adalah suatu transaksi yang dapat menambah dan mengurangi saldo kas 

yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pendapatan, pembayaran utang dan 

piutang maupun hasil transaksi yang menyebabkan bertambah dan 

berkurangnya kas. 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2010:410), fungsi yang terlibat dalam 

penerimaan dan pengeluaran kas harus terpisah antara fungsi penagihan dan 

fungsi penerimaan kas. Untuk menciptakan internal check fungsi penagihan 

yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari 

debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab  

untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil 

penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Kedua, fungsi penerimaan kas 

harus terpisah dengan fungsi pencatatan atau fungsi akuntansi. Fungsi 

akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan, untuk 

menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika fungsi akuntansi digabungkan 

dengan fungsi penerimaan kas, timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas 

menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentinganya sendiri dan 

menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan penerimaan 

kepada debitur. Kecurangan semacam ini disebut lapping. 

 

5. Langkah-Langkah Analisis Sistem 

Pada tahap analisis sistem ini, penelitian atau pengumpulan fakta yang 

dilakukan oleh analis sistem merupakan penelitian terperinci (detail). Menurut 

Jogiyanto (2004:130) pada tahap ini langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analis sistem adalah sebagai berikut: 

1. Identify, mengidentifikasi masalah. 

Mengidentifikasi atau mengenal masalah merupakan langkah pertama yang 

dilakukan oleh analis padah tahap analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan 



 

12 
 

sebagai suatu pertanyaan yang hendak dipecahkan dan ditemukan solusinya. 

Masalah inilah yang menyebabkan sasaran atau tujuan dari sistem tidak dapat 

tercapai  (Jogiyanto, 2004:133). 

Tugas-tugas analis sistem yang harus dilakukan pada langkah pertama ini yaitu 

mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik keputusan, dan 

mengidentifikasi personil-personil kunci (Jogiyanto, 2004:133). 

2. Understand, memahami dari kerja sistem yang ada. 

Langkah kedua dari tahap analisis sistem adalah memahami kerja dari sistem 

yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari bagaimana 

sistem yang ada saat ini beroperasi. Analis sistem perlu mempelajari apa dan 

bagaimana sistem yang ada beroperasi sebelum mencoba untuk menganalisis 

permasalahan, kelemahan, dan kebutuhan pemakai sistem untuk memberikan 

rekomendasi dan perbaikan (Jogiyanto, 2004:138).Dalam melakukan analisis, 

analis dapat memperoleh data melalui proses wawancara, observasi, dan 

pengambilan sampel. 

Langkah kedua ini terdiri dari beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh 

seorang analis yaitu (Jogiyanto, 2004:139):  

• Menentukan jenis penelitian 

• Merencanakan jadwal penelitian 

• Mengatur jadwal observasi 

• Mengatur jadwal wawancara 

• Mengatur jadwal pengambilan sampel 

• Membuat penugasan penelitian 

• Membuat agenda wawancara 
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• Mengumpulkan hasil penelitian 

 

3. Analyze, menganalisis sistem. 

Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Analis sistem perlu menganalisis masalah 

yang ada untuk kemudian menemukan solusi dan juga penyebab dari masalah 

tersebut. Pada tahap ini analis biasanya melakukan analisis pada dokumen, 

pengukuran pekerjaan, keandalan, teknologi, laporan, dan lain sebagainya 

(Jogiyanto, 2004:145-149). 

4. Report, membuat laporan hasil analisis. 

Ini merupakan langkah terakhir dari proses analisis sistem. Analis membuat 

laporan hasil analisis yang ditujukan kepada steering committe yang 

selanjutnya akan diserahkan kepada pihak manajemen. Pihak manajemen akan 

mempelajari hasil temuan dari analis sistem yang disajikan dalam laporan ini. 

Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada pihak manajemen adalah 

pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan dan juga meluruskan apa yang 

telah dianalisis oleh analis tetapi tidak sesuai menurut manajemen. 

 

6. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Dalam menghasilkan sistem informasi akuntansi yang baik, maka harus 

memperhatikan prosedur-prosedur pengelolaan kas yang ada yaitu sebagai 

berikut (Mulyadi, 2010:445): 

1. Sebaiknya semua pengeluaran dan penerimaan kas dalam jumlah yang 

besar dilakukan dengan menggunakan cek, atau transfer dana secara elektronik 
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dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat sedangkan transaksi dalam 

jumlah kecil melalui dana kas kecil atau transaksi tunai. 

2. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan yang berwenang 

terlebih dahulu. 

3. Semua penerimaan kas harus dengan sepengetahuan pejabat yang 

berwenang. 

4. Adanya pemisahan tugas yang tujuannya untuk mencegah seseorang 

secara penuh melakukan sebuah transaksi dan mencegah seseorang untuk 

menyelewengkan kas atau aktiva lainnya. 

 

7. Organisasi Nirlaba Keagamaan / LSM 

Dalam arti luas, istilah LSM merupakan organisasi yang berbasis nilai yang 

secara keseluruhan atas keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga 

donor dan pelayanan sukarela. Prinsip altruisme dan voluntarisme ditetapkan 

sebagai definisi karakter kunci LSM. Sedangkan Organisasi Non Pemerintah 

(ORNOP) meliputi semua organisasi yang berada diluar struktur atau jalur 

formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari 

birokrasi pemerintah. ORNOP sangat luas, termasuk serikat kerja kaum buruh, 

himpunan kaum petani, lembaga keagamaan, organisasi profesi dan asosiasi 

bisnis (Bastian, 2007:9). 

 

 

 


