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A.  SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen 
organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, 
memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi 
pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang 
relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam 
perusahaan (manajemen) (Stephen A. Moscove dan Mark 
G. Simkin).

Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang 
mengumpulkan, mencatat, melaporkan, dan memproses 
data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat 
keputusan (Romney & Steinbart).

BAB I
sistem dan teknik dokumentasi

Setelah bab ini, anda harus mampu:
1. Mempersiapkan dan menggunakan diagram 

arus data untuk memahami, mengevaluasi, dan 
mendokumentasikan sistem informasi.

2. Mempersiapkan dan menggunakan bagan 
alir untuk memahami, mengevaluasi, dan 
mendokumentasikan sistem informasi.

3. Mempersiapkan dan menggunakan diagram 
proses bisnis untuk memahami, mengevaluasi, 
dan mendokumentasikan sistem informasi.

Tujuan Pembelajaran
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B.  TEKNIK DOKUMENTASI

Teknik sistem adalah alat yang digunakan dalam 
menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem 
dan sub-sub sistem yang berkaitan. Teknik sistem penting 
bagi auditor intern dan ektern dan juga para personel 
sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik 
sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan 
pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya 
maupun secara ektern sebagai seorang konsultan. Teknik-
teknik sistem adalah  alat-alat yang digunakan dalam 
menganalisis, merancang & mendokumentasikan sistem 
dan hubungan antara subsistem yamg berkaitan.

Mengapa sistem perlu didokumentasikan?

1. Untuk merancang atau membuat sebuah sistem. 
Dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan 
komunikasi antar perancang, analis, maupun programer. 

2. Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk 
mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah 
sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. 
Pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem 

Komponen-komponen 
yang dimiliki oleh suatu 
SIA terdiri dari enam 
komponen. 
* Scan marker di samping untuk 
penjelasan lebih lanjut dengan 
program augmented reality.
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adalah (1) analisis sistem (pada saat si analis sedang 
menegvaluasi sistem lama yang sudah berjalan) dan (2) 
auditor (baik auditor internal maupun auditor eksternal). 
Auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit 
jika data laporan keuangan sebuah perusahaan dapat 
dipercaya (yang berarti dihasilkan dari sistem informasi 
akuntansi yang memang andal).

3. Dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka 
ynng sedang mempelajari prosedur dalam sebuah 
perusahaan. Dokumentasi sistem dapat menjadi media 
pelatihan karyawan baru.

C.  JENIS TEKNIK MENDOKUMENTASI SISTEM INFORMASI

1. Diagram Arus Data 

Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem 
yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta 
mendesain sistem yang baru. Jenjang tertinggi disebut 
Diagram Konteks yang menggambarkan ikhtisar paling 
ringkas dari sebuah sistem.  Untuk penjelasan selengkapnya 
scan marker di bawah ini dengan program augmented reality:

Simbol diagram arus data. Contoh diagram arus data.
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2.  Bagan Alir (Flowchart)

Merupakan gambar yang menjelaskan urutan proses 
dengan menggunakan berbagai macam simbol. Merupakan 
teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-
aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. 
Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar 
untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang 
digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan 
aliran data dalam sebuah sistem.

3. Diagram Proses Bisnis

Merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang 
digunakan oleh perusahaan. Diagram ini secara visual 
untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas dalam 
proses bisnis. Contohnya, banyak aktivitas dalam siklus 
pendapatan. Diantaranya adalah menerima pesanan, 
mengecek pesanan pelanggan. Seperti ada berbagai 
aktivitas yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Diantaranya 
adalah mengirimkan barang yang dipesan, menagih 
pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. 
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Semua aktivitas ini ditrunjukkan pada diagram proses bisnis 
untuk memebrikan pemahaman yang lebih mudah kepada 
pembaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses 
bisnis.

Scan marker di samping 
untuk penjelasan simbol 
diagram proses bisnis dengan 
program augmented reality.
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A.  SISTEM PENDAPATAN

Siklus Pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan 
kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang 
dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan 
dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan- 
penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah 
untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu 
yang tepat dengan harga yang sesuai pula.

BAB II
sistem PENDAPATAN:
PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS

Setelah bab ini, anda harus mampu:
1.Menjelaskan aktivitas bisnis dasar dan operasi 

pemrosesan informasi dalam siklus pendapatan.
2. Mendiskusikan keputusan penting yang 

harus dibuat dalam siklus pendapatan, serta 
mengidentifiikasi informasi yang dibutuhkan untuk 
membuat keputusan

3. Mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus 
pendapatan, dan mengevaluasi kecukupan 
berbagai prosedur pengendalian untuk 
menghadapi ancaman.

Tujuan Pembelajaran
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B.  PROSEDUR/AKTIVITAS DASAR PADA SIKLUS 
PENDAPATAN

1. Entri pesanan penjualan

Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan 
dari para pelanggan. Department penjualan melaporkan 
kepada wakil presiden pemasaran, biasanya menjalakan 
proses entri pesanan penjualan, tetapi dengan meningkatnya 
para pelanggan dengan sendirinya memasukan data melalui 
formulir dalam etalase situs sebuah perusahaan. Terdapat 
tiga langkah pada proses ini, yaitu: (1) mengambil pesanan 
pelanggan; (2) mengecek dan menyetujui kredit pelanggan; 
dan (3) mengecek ketersediaan persediaan.

2. Pengiriman

Aktivitas dasar kedua adalah mengisi pesanan pelanggan 
dan mengirimkan barang yang diminta. Terdapat dua 
langkah yaitu: memilih dan mengepak pesanan serta 
mengirimkannya, dan mengirimkan pesanan.

3. Penagihan

Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan 
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pendapatan dengan    
program augmented reality.



penagihan para pelanggan. Dalam aktivitas ini melibatkan 
dua tugas terpisah, tetapi terkait erat yaitu menagihkan 
faktur dan memperbarui piutang yang dijalankan oleh dua 
unit terpisah dalam departement akuntansi.

4. Penerimaan kas

Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah 
penerimaan dan proses pembayaran dari para pelanggan.

kUIS
Scan marker untuk 
mengerjakan kuis 
dalam rangka menguji 
kemampuan dan 
pemahaman Anda 
terhadap materi 
pada Bab II. Nikmati 
dengan program 
augmented reality.
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A.  SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

Sistem pengeluaran kas adalah proses pembayaran 
kewajiban yang dihasilkan oleh  sistem pembelian (Hall, 2007: 
333).

Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari dua sistem 
pokok yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek 
dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui 
sistem dana kas kecil (Mulyadi, 2001: 509).

BAB III
sistem AKUNTASI PENGELUARAN:
PEMBELIAN DAN PENGELUARAN KAS

Setelah bab ini, anda harus mampu:
1. Menjelaskan aktivitas bisnis dasar dan operasi 

pemrosesan informasi dalam siklus pengeluaran.
2. Mendiskusikan keputusan penting yang 

harus dibuat dalam siklus pengeluaran, serta 
mengidentifiikasi informasi yang dibutuhkan untuk 
membuat keputusan.

3. Mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus 
pengeluaran, dan mengevaluasi kecukupan 
berbagai prosedur pengendalian untuk 
menghadapi ancaman.

Tujuan Pembelajaran
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Keberadaan sistem pengeluaran kas dapat mendukung 
pencapaian suatu tujuan dari perusahaan. Sistem tersebut 
mampu membuat suatu perusahaan lebih mudah dalam 
mengelola beberapa hal yang berkaitan dengan besarnya 
pengeluaran kas. Adanya besaran pengeluaran kas yang 
terjadi tersebut pada akhirnya juga dapat berpengaruh 
terhadap laba yang diterima perusahaan.

B.  PROSEDUR DALAM SIKLUS PENGELUARAN 
AKUNTANSI

Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Cek

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan:

1. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat 
yang berwenang.

2. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus 
mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

3. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam 
metode pencatatan tertentu dalam register cek) harus 
didasarkan bukti kas keluar dan telah mendapat otorisasi 
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untuk penjelasan sistem 
pengeluaran kas dengan 
program augmented reality.



dari pejabat yang berwenang serta dilampiri dengan 
dokumen pendukung yang lengkap.

Prosedur Penyelenggaraan Dana Kas Kecil dalam Sistem 
Saldo Berfluktuasi adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit 
rekening Dana Kas Kecil.

2. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit 
rekening Dana Kas Kecil, sehingga setiap saat saldo 
rekening ini berfluktuasi

3.  Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan 
jumlah sesuai keperluan, dan dicatat dengan mendebit 
rekening Dana Kas Kecil. Dalam sistem ini, saldo rekening 
Dana Kas Kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Prosedur Penyelenggaraan Dana Kas Kecil dalam Impact 
System adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan 
dicatat dengan mendebit rekening Dana Kas Kecil.

2. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam 
jurnal (sehingga tidak mengkredit rekening Dana 
Kas Kecil). Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil 
hanya dikumpulkan dalam arsip sementara yang 
diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil.

3. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah 
rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti 
pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil 
ini dilakukan dengan cek dan  dicatat dengan mendebit 
rekening Biaya dan mengkredit rekening Kas.
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Prosedur Penyelenggaraan Dana Kas Kecil dalam Impact 
System adalah sebagai berikut:

Bagan alir dokumen Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek 
dibagi menjadi:

1. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account 
payable system

2. Sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher 
payable system

•	 one-time voucher payable system dengan cash basis

•	 one-time voucher payable system dengan accrual  basis

•	 built-up voucher payable system.

Flowchart

Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai 
melalui sistem dana kas kecil. Bagan alir dokumen sistem 
dana kas kecil dibagi menjadi:

1. Prosedur pembentukan dana kas kecil  

2. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran 
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dana kas kecil

• Dengan imprest system

• Dengan fluctuating-fund-balance	system 

3.  Prosedur pengisian kembali dana kas kecil

C.  ANCAMAN DAN PENGENDALIAN
 DALAM SIKLUS PENGELUARAN AKUNTANSI

Terdapat beberapa ancaman dan pengendalian dalam 
siklus pengeluaran akuntansi pada enam proses atau aktivitas. 
Scan marker di bawah ini untuk penjelasan lebih lengkap:
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Scan marker di samping 
untuk penjelasan prosedur 
pengisian kembali dana 
kas kecil dengan program 
augmented reality.

Scan marker di samping 
untuk penjelasan lebih lanjut 
terkait materi berikut dengan 
program augmented reality.



kUIS
Scan marker untuk 
mengerjakan kuis 
dalam rangka menguji 
kemampuan dan 
pemahaman Anda 
terhadap materi 
pada Bab III. Nikmati 
dengan program 
augmented reality.
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A.  SISTEM PRODUKSI

Sistem produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan 
operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi berkaitan 
dengan pembuatan produk.

Terdapat beberapa manfaat sistem informasi akuntansi 
dalam siklus produksi:

1. Membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat 
dan waktu kerja yang jelas.

BAB IV
sistem PRODUKSI

Setelah bab ini, anda harus mampu:
1. Menjelaskan aktivitas bisnis dasar dan operasi 

pemrosesan informasi dalam siklus produksi.
2. Mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus 

pengeluaran, dan mengevaluasi kecukupan 
berbagai prosedur pengendalian untuk 
menghadapi ancaman.

3. Menjelaskan keterkaitan antara sistem akuntansi 
biaya dengan pencapaian tujuan manufaktur 
perusahaan

4. Mendiskusikan keputusan penting yang 
harus dibuat dalam siklus pengeluaran, serta 
mengidentifiikasi informasi yang dibutuhkan untuk 
membuat keputusan.

Tujuan Pembelajaran

 415  Sistem Informasi Akuntansi     



2. Sebagai masukan bagi pembuat keputusan dalam 
perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan, 
penentuan harga produk dan perencanaan penyerapan 
dan alokasi sumber daya yang diperlukan.

3. Perencanaan dan pengendalian biaya produksi.

4. Evaluasi kinerja terhadap produktifitas yang dihasikan.

B.  FLOWCHART

1. Flowchart Prosedur Permintaan dan Pengeluaran Barang 
Gudang adalah flowchart yang menggambarkan proses 
di mana gudang menerima permintaan pengeluaran 
barang baik itu bahan baku yang akan digunakan untuk 
produksi maupu barang jadi yang siap dijual. Berikut ini 
adalah Flowchart Prosedur Permintaan Dan Pengeluaran 
Barang Gudang:
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2. Flowchart Prosedur Pencatatan Harga Pokok Persediaan 
Yang Dibeli adalah flowchart yang menggambarkan 
proses dari pencatatan semua biaya. Dalam hal ini 
semua biaya yang terlibat dalam proses pembelian 
persediaan, seperti biaya angkut, biaya asuransi, biaya 
lain-lain. Berikut Flowchart Prosedur Pencatatan Harga 
Pokok Persediaan Yang Dibeli:

3. Flowchart Prosedur Pencatatan Harga Pokok Produk 
Jadi yang Dijual adalah flowchart yang menggambarkan 
proses pencatatan dari semua biaya yang terjadi baik 
itu direct material, direct labour, dan FOH di mana 
biaya-biaya merupakan biaya yang menjadi harga pokok 
produksi dari suatu barang. Berikut Flowchart Prosedur 
Pencatatan Harga Pokok Produk Jadi yang Dijual:
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4. Flowchart Prosedur Pencatatan Produk Jadi adalah 
flowchart yang menggambarkan proses pencatatan barang 
hasil dari produksi ke barang jadi yang siap dijual. Berikut 
adalah Flowchart Prosedur Pencatatan Produk Jadi:
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C.  AKTIVITAS BISNIS SIKLUS PRODUKSI

Terdapat empat aktivitas dasar dalam siklus produksi :

1. Desain Produk

• Langkah pertama dalam siklus produksi adalah 
perancangan produk.

• Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk merancang suatu 
produk yang sesuai kebutuhan konsumen tentang 
kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas dengan tetap 
meminimalkan biaya produksi.

• Aktivitas ini menciptakan dua dokumen utama:

a. Daftar bahan baku: nomor bahan baku, deskripsi, 
jumlah masing-masing komponen bahan baku (per 1 
unit produk jadi)

b. Daftar operasi: kebutuhan tenaga kerja dan mesin

• Peran akuntan

a. Memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana 
berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi 
dan tingkat laba

b. Memastikan bahwa SIA yang didesain mampu 
mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai 
biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan baku 
yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk

c. Menyediakan data mengenai biaya perbaikan dan 
jaminan yang terkait dengan produk yang ada sehingga 
dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik

2. Perencanaan dan penjadwalan

• Tujuan langkah ini adalah perencanaan produksi yang 
cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan 
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mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa terjadi 
kelebihan persediaan produk jadi.

• Dua metode perencanaan produksi yang umum:

a. MRP-II: Push manufacturing

b. JIT: Pull Manufacturing

• Dokumen yang digunakan dalam perencanaan produksi:

a. Jadwal induk produksi

b. Permintaan bahan baku

c. Kartu perpindahan

• Peran akuntan

a. Memastikan bahwa SIA mengumpulkan dan melaporkan 
biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan 
produksi perusahaan

b. Membantu memilih antara MRP-II dan JIT, manakah 
yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan 
produksi

3. Operasi Produksi

• Berbagai perusahaan menerapkan aktivitas ini dengan 
cara yang sangat berbeda satu dan lainnya tergantung 
pada jenis produk yang diproduksi dan tingkat 
otomatisasi dalam proses produksi

• Apakah computer-integrated manufacturing (CIM)? 
Sesuai dengan Penggunaan teknologi informasi dalam 
proses produksi.

• Setiap perusahaan membutuhkan empat hal terkait 
dengan operasi produksi:

a. Bahan baku yang digunakan

b. Jam tenaga kerja yang digunakan
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c. Operasi mesin yang dilakukan

d. Biaya overhead produksi lainnya yang terjadi

4. Akuntansi Biaya

• Tiga tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah:

a. Memberikan informasi untuk perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi kinerja produksi

b. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk: 
menetapkan harga & keputusan bauran produk

c. Mengumpulkan dan memproses informasi: menghitung 
persediaan, HPP yang muncul di laporan keuangan

• Jenis akuntansi biaya:

a. Perhitungan biaya pesanan

Membebankan biaya ke batch produksi tertentu, atau 
pekerjaan tertentu:  digunakan ketika produk atau jasa yang 
dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi 
secara terpisah.

b. Perhitungan biaya proses

Membebankan biaya ke setiap proses, atau pusat 
pekerjaan, dalam siklus produksi, kemudian menghitung 
biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi: digunakan 
ketika barang atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam 
jumlah massal dan unit terpisah tidak dapat dengan mudah 
diindentifikasi.

• Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses maupun 
pesanan membutuhkan akumulasi data mengenai 
empat jenis biaya: 

a. Bahan baku

b. Tenaga kerja langsung
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c. Mesin dan peralatan

d. Overhead

D.  ANCAMAN DAN PENGENDALIAN
 

Terdapat ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. 
Penjelasan tersebut dapat dinikmati dengan program 
augmented reality melalui scan marker di bawah ini:

Scan marker di samping untuk penjelasan ancaman dan 
pengendalian dalam sistem produksi dengan program 

augmented reality.
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