
Formulir
merupakan dokumen untuk menangkap 
atau mencatat/merekam data transaksi
juga sebagai alat penetapan tanggung-
jawab dan permintaan/perintah untuk
dilakukannya suatu kegiatan



FORM.
MANUAL FORM.

KOMPU-
TER

secarik kertas (phisik) yang 
memiliki ruang-ruang untuk 
diisi untuk menangkap data

ruang yang ditayangkan dalam layar 
monitor komputer yang digunakan 
untuk menangkap data, cirinya:
• tidak pernah kehabisan formulir
• selalu up to date
• effisien
• terhindar dari kesalahan (mengisian

atau penggunaan)



mengapa formulir dibutuhkan ?
• adanya penetapan tanggungjawab.
• adanya suatu kegiatan atau transaksi
yang perlu dicatat.

• adanya data yang harus dicatat berulang
kali oleh beberapa fungsi, sehingga ke-
mungkinan terjadi kesalahan

• adanya informasi yang saling berhu-
bungan antara orang atau unit 
yang ada dalam organisasi



Fungsi Formulir:
• menurut sumbernya

o dibuat dan disimpan dalam perusahaan
o dibuat dan dikirim kepada pihak diluar

perusahaan
o diterima dari pihak luar perusahaan

• menurut tujuan penggunaannya
o untuk meminta melakukan tindakan
o untuk mencatat suatu tindakan



• Surat Permintaan Pengeluaran Barang (SPPB) merupa-
kan surat perintah untuk mengeluarkan sejumlah barang
dari gudang.
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• Faktur Penjualan (FP) merupakan untuk menca-
tat terjadi transaksi penjualan.
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• Surat Pemesanan Barang (DO) merupakan surat peme-
sanan atas sejumlah barang yang diterima konsumen
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Hal-hal yang diperlukan dalam merancang 
formulir:
• siapa saja yang membutuhkan informasi yang dicatat
dalam formulir

• adakah informasi lain yang dibutuhkan selain informasi
yang telah ada atau apakah formulir ini perlu disatukan
dengan formulir lain karena adanya kesamaan informa-
si yang dibutuhkan

• apakah elemen yang harus dicantumkan formulir telah
disusun menurut urutan yang logis

• apakah formulir dirancang secara phisik atau
non-phisik

• apakah formulir tersebut akan di arsip secara
phisik atau non-phisik



Dokumen sumber dan dokumen pendukung
• dokumen sumber merupakan dokumen yang dipakai
sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku
pembantu

• dokumen pendukung merupakan dokumen yang me-
lampiri dokumen sumber 

TRANSAKSI DOK. SUMBER DOK. PENDUKUNG
Penjualan Tunai Faktur Penjualan Register Kas
Penjualan Kredit Faktur Penjualan Surat Order Pengiriman

Barang, Laporan Pengi-
Riman Barang dan 
Surat Muat

Retur Penjualan Memo Kredit Laporan Pengiriman 
Barang



TRANSAKSI DOK. SUMBER DOK. PENDUKUNG
Pembelian Bukti Kas Keluar Surat Order Pembelian, 

Laporan Penerimaan 
Barang, dan Faktur dari 
Pemasok

Penggajian dan 
pengupahan

Bukti Kas Keluar Daftar Gaji dan Rekap 
Daftar Gaji

Pemakaian 
Barang di 
Gudang

Bukti penerimaan dan 
pengeluaran barang

Surat Order Pemesanan 
Barang, Surat 
Pengantar pengiriman 
Barang, dan Surat 
Perintah Pengeluaran 
Barang
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