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kumpulan dari elemen-elemen atau 
komponen-komponen yang saling 
berinteraksi atau berhubungan un- 
tuk mencapai suatu tujuan tertentu 
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jaringan kerja dari prosedur-prosedur 
yang saling berhubungan,  berkumpul 
bersama-sama untuk melakukan sua- 
tu kegiatan atau untuk menyelesaikan 
suatu tujuan tertentu 
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LINGKUNGAN LUAR (ENVIRONMENT) 
Apapun diluar batas dari sistem yang mem- 

pengaruhi operasi sistem. 

PENGHUBUNG SISTEM (INTERFACE) 
Media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem lainnya. 

MASUKAN SISTEM (INPUT) 
Energi yang dimasukan ke dalam sistem. 



JENIS INPUT 

MAINTENANCE INPUT 
Energi yang dimasukan supaya sistem ter- 
but dapat beroperasi (program merupakan 

maintenance input). 

SIGNAL INPUT 
Energi yang diproses untuk didapatkan 

keluaran (data merupakan signal input). 



KELUARAN SISTEM (OUTPUT) 
Hasil dari energi yang diolah dan diklasifi- 

kasikan menjadi keluaran yang berguna. 

PENGOLAH SISTEM (PROSES) 
Merupakan media yang mengolah masukan 

menjadi keluaran (informasi). 

SASARAN SISTEM (OBJECTIVE) 
Hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem. 
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BLOK MASUKAN 
 
 
Blok ini mewakili data yang masuk ke 
dalam sistem informasi, termasuk metode 
dan dan media untuk menangkap data 
(dokumen yang digunakan). 



BLOK MODEL/PROSES 
 
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, lo- 
gika dan model matematik yang akan me- 
manipulasi data input dan data yang tersim 
pan di basis data dengan cara yang sudah 
tertentu untuk menghasilkan keluaran 
yang diinginkan 



BLOK KELUARAN 
 
 
Merupakan produk dari sistem informasi 
yang berguna bagi manajemen atau 
pemakai sistem. 



BLOK TEKNOLOGI 
 
 
Merupakan kotak alat yang digunakan un- 
tuk menerima input, menjalankan model, 
menyimpan dan mengakses data untuk 
menghasilkan keluaran serta membantu 
pengendalian secara keseluruhan. 



BLOK BASIS DATA 
 
 
Merupakan kumpulan dari data yang 
saling berhubungan satu dengan lainnya, 
tersimpan di perangkat keras dan untuk 
memanipulasinya digunakan perangkat 
lunak. 



BLOK  KENDALI 
 
 
Merupakan suatu cara/usaha untuk 
membebaskan sistem informasi dari 
segala kemungkinan buruk. 



Sistem Abstrak  
Sistem yang berupa pemikiran atau ide yang 
tidak tampak secara fisik (pemikiran hubung 
an antara manusia dengan Tuhan) 
 

Sistem Fisik  
Sistem yang ada secara fisik (sistem kom   - 
ter, sistem akuntansi, sistem produksi dll.) 



Sistem Alamiah 
Sistem yang terjadi melalui proses alam 
( sistem perputaran/rotasi bumi ) 

Sistem Buatan (manusia)  
Sistem yang dirancang dan secara fisik di - 
buat oleh manusia ( sistem untuk menjalan 
kan mesin industri, dll. )  



Sistem Tertentu 
Sistem yang beroperasi dimana interaksi di- 
antara bagian-bagiannya dapat dideteksi de- 
ngan pasti, sehingga outputnya dapat dira - 
malkan ( sistem komputer ). 

Sistem Tak Tentu 
Sistem yang masa depannya sulit diprediksi  
karena mengandung probabilitas ( sistem ala 
miah ). 



Sistem Tertutup 
Sistem yang tidak berhubungan dan tidak ter- 
pengaruh dengan lingkungan luarnya (otoma 
tisasi). 

Sistem Terbuka 
Sistem yang dirancang untuk menerima ma - 
sukan untuk diproses menjadi keluaran ( sis- 
tem akuntansi ). 



Sistem Tertutup 
Sistem yang tidak berhubungan dan tidak ter- 
pengaruh dengan lingkungan luarnya (otoma 
tisasi). 

Sistem Terbuka 
Sistem yang dirancang untuk menerima ma - 
sukan untuk diproses menjadi keluaran ( sis- 
tem akuntansi ). 





proses 

Informasi 

data 

Informasi 



Ibaratkan darah yang 
mengalir di dalam 
tubuh manusia. 



seperti halnya darah, informasi di 

dalam perusahaan sangat penting 

karena informasi mendukung 
kelangsungan hidup dan per- 

kembangan sebuah perusahaan 



dengan semakin berkem - 
bangnya perusahaan, maka 
dalam kurun waktu tertentu 

perusahaan akan mengalami 
ketidakmampuan mengontrol 

sumber daya yang dimiliki.  



jika tanpa adanya informasi. 
akibatnya keputusan-

keputusan strategis sulit 
diambil, yang pada akhirnya 
akan mengalami kekalahan 

dalam bersaing dengan 
lingkungan pesaingnya.  



Data merupakan sesuatu yang belum 
m e m i l i k i b e n t u k d a n b e l u m d a p a t    
memberikan manfaat yang besar bagi 
penerimanya, sehingga perlu suatu model 
untuk mengelompokkan dan memprosesnya 
menjadi informasi.  

Konsep dasar data 



Data adalah deskripsi dari sesuatu 
kejadian yang kita hadapi.  
 
Data bisnis adalah deskripsi organisasi 
tentang sesuatu (resources) dan 
kejadian (transactions) yang terjadi. 



adalah masa atau waktu yang digunakan 
untuk mendeskripsikan perubahan bentuk 
data menjadi informasi agar bermanfaat. 
operasi yang dilakukan dalam pengolahan 
data antara lain: 
 

Konsep dasar pengolahan data 



1. Data input 
•  Recording transaction data ke 

sebuah pengolahan data medium 
(contoh, punching number ke dalam 
kalkulator). 

•  Coding transaction data ke dalam 
bentuk lain (contoh, konversi atribut 
jenis kelamin).    

•  Storing data or information untuk 
pengambilan keputusan (potential       
information for future).  



2. Data transformation    
•  Calculating, operasi aritmatik ter-

hadap data field.    
•  Summarizing, proses akumulasi be-

berapa data (contoh, menjumlah       
jumlah jam kerja setiap hari dalam 
seminggu menjadi nilai total jam       
kerja perminggu).  

•  Classifying data group-group tertentu,   



1) Categorizing data kedalam group 
berdasar karakteristrik tertentu 
(contoh, pengelompok- kan data 
mahasiswa berdasar semester aktif). 

2) Sorting data kedalam bentuk yang 
berurut-an (contoh, pengurutan 
berdasar NIM). 



3) Merging untuk dua atau lebih set data 
ber-dasar kriteria tertentu 
(menggabungkan data penjualan 
bulanan kedalam group triwulanan). 

4) Matching data berdasar keinginan 
penggu-na terhadap group data 
(contoh, memilih semua karyawan 
yang total pendapatannya lebih dari 
15 juta pertahun).  



3. Information output 
•  Displaying result, menampilkan 

informasi yang dibutuhkan pemakai 
melalui monitor atau cetakan. 

•  Reproducing, penyimpanan data 
yang digunakan untuk pemakai lain 
yang membutuhkan.  

•  Telecommunicating, penyimpanan 
data secara elektronik melalui 
saluran komunikasi 



Informasi merupakan data yang telah diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Konsep dasar informasi 



Informasi merupakan sesuatu yang nyata 
atau setengah nyata yang dapat mengurangi 
derajat  ketidakpastian tentang suatu keada- 
an atau kejadian.    

 contoh, informasi yang menyatakan 
 bahwa nilai rupiah akan naik, akan 
 mengurangi ketidakpastian mengenai 
 jadi tidaknya sebuah investasi akan 
 dilakukan.  





 
 
 
 

Informasi harus bebas 
dari kesalahan  

 
Informasi tidak bias 

 serta tidak menyesatkan. 
 

Informasi  harus jelas sasaran/ 
tujuannya. 

 
 
 
 



              
              Informasi tidak 

              boleh terlambat, 
setiap keterlambatan informasi  

akan mempengaruhi pengambilan  
keputusan. 

Keterlambatan informasi akan  
membawa dampak yang 

tidak menguntungkan bagi 
organisasi. 

  



Informasi harus ber- 
manfaat bagi yang 

menerima/memakainya. 



a. Informasi Strategis digunakan untuk 
mengambil keputusan jangka pan- 
jang, mencakup informasi eksternal 
(tindakan pesaing, langganan), ren- 
cana perluasan perusahaan  dan 
sebagainya.  

Berdasarkan tingkatan manajemen,  
informasi dapat dikelompokkan  
berdasar penggunanya, yaitu: 



b. Informasi Taktis   Digunakan untuk mengambil 
keputusan jangka menengah, mencakup 
informasi trend penjualan yang dapat dipakai 
untuk menyusun rencana-rencana penjualan.  



c. Informasi Teknis, digunakan untuk keperluan 
operasional sehari-hari, informasi persedian    
stock, retur penjualan dan laporan kas harian.  





proses 
data 

Informasi 

Konsep dasar sistem informasi 



adalah suatu sistem yang dibuat oleh 
manusia yang terdiri dari komponen-
komponen dalam organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan yaitu menyaji 
kan informasi. 

sistem informasi: 



merupakan sistem didalam suatu organi- 
sasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi bersifat manajerial dan kegiatan 
strategi dari organisasi tersebut dan me- 
nyediakan informasi/laporan bagi pihak 
tertentu. 



      MANFAAT SISTEM INFORMASI 
a. Organisasi menggunakan sistem in-

formasi untuk mengolah transaksi, 
mengurangi biaya dan menghasilkan 
pendapatan sebagai salah satu pro- 
duk atau pelayanan mereka.  



b. Bank menggunakan sistem informasi 
untuk mengolah cek-cek nasabah dan 
membuat berbagai laporan rekening 
koran dan transaksi yang terjadi. 



c. Perusahaan menggunakan sistem 
informasi untuk mempertahankan 
persediaan pada tingkat paling rendah 
agar konsisten dengan jenis barang 
yang tersedia. 



KONVENSIONAL 

BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI 

(perpaduan antara komputer & telekomunikasi) 

SISTEM  
INFORMASI 



Perkembangan Teknologi Informasi 
•  1960-an komputer dan terminal ber- 
                 ada pada satu lokasi. 
•  1980-an komputer tersebar tetapi 
                 tak terhubung. 
•  1990-an interaksi antar komputer 
                 (intranet). 
•  2000       internet 



Ditempatkan pada satu 
bagian dan sekedar 

digunakan 
untuk menyelesaikan 

pekerjaan 
administrasi. 

TAHUN 1960-an 



Ditempatkan pada 
setiap bagian dan  
digunakan untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan unit 

tersebut. 

TAHUN 1980-an 



KOMPUTER YANG ADA PADA  
SETIAP BAGIAN  SALING DI- 
HUBUNGAN DALAM SEBUAH 

JARINGAN INTRANET 

TAHUN 1990-an 

HUB 

HUB 

SERVER 

WORK STATIONS 

WORK STATIONS 



Komputer yang berada ditempat yang berbeda (kota, 
pulau dan negara) saling berhubungan melalui jaringan 
telekomunikasi.  

WHITE HOUSE 

USA 

LINTAS ARTA 

JAKARTA 

NCC 

LONDON 

UNIVERSITAS 
 DIAN NUSWANTORO  

SEMARANG 



ERA GLOBAL 

yang ditandai dengan  : 

1. makin berkembangnya   
hubungan antar manusia 
diberbagai bidang. 

2.  frekuensi dan intensitas 
informasi yang diterima atau 
yang dihasilkan semakin 
besar.    



 Menyebabkan   : 
 
•   Jumlah informasi yang harus diolah untuk 
   membuat keputusan semakin besar. 
•   Potensi salah dalam menafsir informasi 
   sangat besar.   

Dibutuhkan   SISTEM INFORMASI 



E-BUSINESS 

Penggunaan teknologi informasi khususnya 
teknologi jaringan dan komunikasi untuk me 
ningkatkan cara organisasi melakukan selu- 
ruh proses bisnisnya 





Uang tunai  



Barang belanjaan  



FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN 
E-BUSINESS 

1.  Tingkat kesesuaian dan dukungan 
aktivitas e-business atas strategi 
keseluruhan perusahaan. 



E-business        strategi  
                             perusahaan 

1.  Strategi diferensiasi produk,  
2.  Strategi biaya rendah, 
     melakukan sesuatu yang berbeda (yang lain) atas produk 
      kita yang tidak dilakukan oleh para pesaing.  

mendukung 



2.  Memenuhi karakteristik kunci dalam transaksi 
bisnis  
•  Validitas 

 kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus dapat me- 
 nyatakan keaslian identitasnya, untuk memastikan bahwa 
 transaksi tersebut valid dan sah.  

•  Integritas 
 kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus yakin bah 
 wa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak diubah 
 selama proses transmisi (pengiriman data) 

•  Privasi 
 kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apa pun yang 
 dipertukarkan dalam transaksi tersebut harus disimpan 
 dengan baik.   



MODEL  E-BUSINESS 
   Jenis E-Business                      Karakteristik 

1.  B2C •   antara organisasi dengan perorangan 

    (Business to Consumen) •   nilai uang yang dilibatkan kecil 

•   transaksi tidak terlalu sering 

•   relatif sederhana 

2.  B2B •   antar  organisasi 

    (Business to Business) •   nilai uang yang  dilibatkan sangat besar 

    èB2G & B2E •   hubungan yang kuat dan berkelanjutan 

     •   pemberian kredit oleh penjual ke   
   pelanggan 

     •   lebih kompleks 



 1. local area network (LAN) 
     jaringan komputer dan peralatan 
     lainnya, yang lokasinya dekat  
     antara satu dengan lainnya.  





•  setiap peralatan (workstation) 
  secara langsung berhubungan 
  dengan komputer pengelola 
  (server). 
•  komunikasi antar workstation 
  dikirim dan dikendalikan server. 
•  konfigurasi bintang cukup ma- 
  hal (kebutuhan kabel sangat 
  banyak) 
•  keunggulan konfigurasi ini, ke- 
  tika terjadi kegagalan pada satu 
  ws maka jaringan lainnya tidak 
  terganggu 



•  setiap titik secara langsung ber 
  hubungan dengan dua titik lain- 
  nya. 
•  ketika sebuah pesan melalui cin 
  cin tersebut, setiap titik akan 
  memeriksa apakah data terse- 
  but ditujukan pada titik terkait 
  atau tidak.  
•  ketika hubungan dalam cincin 
  rusak, jaringan tersebut dapat 
  terus berfungsi walaupun lebih 
  pelan dengan cara mengirimkan 
  seluruh pesan kearah yang ber- 
  beda 



saluran bus 

•  setiap ws dihubungkan dengan saluran utama 
•  pengendali komunikasi didesentralisasi mela- 
  lui jaringan bus 
•  ketika sebuah ws mengirimkan data, akan di- 
  periksa dulu trafik bus jika trafik bebas maka 
  data akan dikirim  



•  bila dua ws mengirimkan data secara bersamaan 
  salah satu ws secara arbiter akan diberikan prio- 
  ritas untuk mengirimkan data tersebut. 
•  konfigurasi bus mudah untuk diperluas dan lebih 
   murah. 
•  semakin banyak ws dihubungkan, menyebabkan 
  kinerja/kecepatan menurun. 



2. wide area network (WAN) 
jaringan komputer dan peralatan 
lainnya, yang lokasinya secara geo- 
grafis sangat luas. 



•  seluruh terminal dan peralatan lainnya di- 
  dihubungkan dengan komputer pusat per- 
  perusahaan (biasanya berupa mainframe  
  besar).   

terminal pemakai 

a. Sistem WAN Sentralisasi 



•  sistem sentralisasi menyediakan keun- 
  tungan dari segi kendali yang lebih baik, 
  staf teknologi informasi yang lebih ber- 
  pengalaman, dan skala ekonomi.  

•  kelemahan sistem sentralisasi adalah be- 
  sarnya kompleksitas, biaya komunikasi 
  yang lebih tinggi (karena seluruh pesan 
  harus dikirim melalui komputer pusat), 
  dan kurangnya fleksibilitas dalam meme- 
  nuhi kebutuhan setiap pemakai. 



•  sistem desentralisasi lebih unggul dalam 
  kemampuannya untuk memenuhi kebu- 
  tuhan setiap departemen atau pemakai di- 
  bandingkan sistem sentralisasi, dimana 
  setiap unit departemen memiliki komputer 
  dan LAN mereka sendiri.  

b. Sistem WAN Desentralisasi 



•  biaya komunikasi sangat rendah, kare- 
  na data yang dibutuhkan disimpan se- 
  cara lokal.  
 
•  kelemahan utama sistem ini adalah 
  kompleksitas dalam koordinasi data 
  (mengingat data disimpan di banyak 
  lokasi), peningkatan biaya hardware, 
  dan kesulitan besar dalam pengenda- 
  lian yang efektif. 



•  pada dasarnya merupakan perpaduan dari 
  pendekatan sentralisasi dan desentralisasi  

c. Sistem WAN Terdistribusi 



•  setiap lokasi memiliki komputer  yang me- 
  menangani proses lokal, hal ini memberi- 
  kan keuntungan seperti pada sistem de- 
  sentralisasi.  

•  setiap sistem lokal juga terhubung dengan  
  mainrame pusat, sehingga memberikan  
 manfaat seperti dalam sistem sentralisasi. 



3. internet 







konsep dasar  
sistem informasi akuntansi 
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                                                     Manajer / Pimpinan Perusahaan 

satelit 
Unit usaha 

Unit usaha 

Unit usaha 

Unit usaha 



merupakan kumpulan sumber 
daya, seperti manusia, prose-
dur, dan peralatan yang diran-
cang untuk mengubah data ke-
uangan dan data lainnya keda-
lam informasi.     

sistem informasi akuntansi 



sebuah sistem yang mempro-
ses data dan transaksi guna 
menghasilkan informasi yang 
bermanfaat untuk merencana- 
kan, mengendalikan, dan meng 
operasikan bisnis. 



untuk menghasilkan informasi, SIA harus  
melakukan: 

•  mengumpulkan transaksi dan data lain dan 
  memasukannya ke dalam sistem 
•  memproses data transaksi 
•  menyimpan data untuk keperluan di masa  
  men datang 



•  menghasilkan informasi yang diperlukan  
  dengan memproduksi laporan, atau memung 
  kinkan para pemakai untuk melihat sendiri  
  data yang tersimpan di komputer. 
•  mengendalikan seluruh proses sedemikian  
  rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat 
  dan dapat dipercaya 



1. Orang/manusia.  
 mengoperasikan sistem dan melaksa 
nakan berbagai fungsi dalam sistem. 

2. Prosedur-prosedur.  
 manual maupun terotomatisasi yang 
dilibatkan dalam mengumpulkan, 
memproses dan menyimpan  data. 

3. Data.  
 aktivitas dan proses bisnis organisa- 
si. 

4. Software. 
 perangkat lunak yang digunakan 
untuk memproses data. 

5. Infrastruktur teknologi informasi. 
 perangkat keras, jaringan komunika- 
si dan peralatan pendukung lainnya. 

komponen 
sistem 
informasi 
akuntansi 



1. mengumpulkan dan menyimpan da- 
ta tentang aktivitas yang dilaksana- 
kan oleh organisasi,  
  sumber daya yang dipengaruhi oleh 

 aktivitas tersebut, dan para pelaku 
 yang terlibat dalam berbagai aktivitas 

agar pihak manajemen, para pega- 
wai, dan pihak-pihak luar yang ber-
kepentingan dapat meninjau ulang 
hal-hal yang telah terjadi 



2. mengubah data menjadi infor-
masi yang berguna bagi pihak 
manajemen untuk membuat ke- 
putusan dalam aktivitas peren-
canaan, pelaksanaan, dan peng-
awasan 



3. menyediakan pengendalian yang 
memadai untuk : 
•  menjamin bahwa informasi yang dihasil- 
   kan oleh sistem dapat dipercaya, akurat 

dan andal 
•  menjamin bahwa aktivitas bisnis dilak- 
    sanakan secara efisien dan sesuai  
    dengan tujuan manajemen serta sejalan 
    dengan peraturan yang telah digariskan 
•  melindungi dan menjaga aset  organisa-

si termasuk data lain yang dimiliki orga- 
    nisasi 



•  membuat  laporan  eksternal 
 perusahaan menggunakan SIA untuk me- 
 nyediakan informasi keuangan bagi para 
 investor, kreditor dan pemerintah dll.  
 neraca, income statemen, aliran kas, 
 perubahan equitas catatan-catatan atas 
 laporan keuangan. 



•   mendukung  aktivitas  rutin 
 dalam operasi rutin perusahaan kegiatan- 
 kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 
•  menerima pesanan pelanggan  
•  mengirimkan barang/jasa 
•  membuat faktur, dll 
yang dilakukan secara berulang-ulang, se- 
hingga para manajer membutuhkan sebu- 
ah sistem informasi untuk mendukung 
aktivitas rutin dimaksud. 



•   mendukung  pengambilan keputusan 
 informasi sangat dibutuhkan untuk men- 
 dukung pengambilan keputusan disemua 
 lini manajemen. Setiap informasi yang di- 
 hasilkan SIA selalu digunakan untuk men- 
 dukung pengambilan keputusan. 



•   perencanaan  dan  pengendalian 
 sistem informasi juga dibutuhkan untuk 
 aktivitas perencanaan dan pengendalian, 
   



•  menerapkan  pengendalian internal 
 pengendalian internal mencakup kebijakan- 
 kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem 
 informasi yang digunakan untuk melin- 
 dungi aset perusahaan dari kerugian atau 
 korupsi, dan untuk memelihara keakuratan 
 data keuangan, sehingga dibutuhkan SIA 
 yang terkomputerisasi.   





Pengembangan SIA 
Analisa Sistem bertujuan mengidentifikasi  
informasi yang dibutuhkan. 
 
Tahapan Analisis Sistem: 
•  Analisis Pendahuluan 
•  Penyusunan Usulan Pelaksanaan Analisis 
•  Pelaksanaan Analisis 
•  Penyusunan Laporan Hasil Analisis 
  



Tahapan Analisis Sistem 
1.  Analisis Pendahuluan, bertujuan untuk  

 mendapatkan gambaran tentang: 
•  luas pekerjaan yang akan dilakukan 
•  hasil yang dinginkan 
•  berapa lama pekerjaan ini dilakukan  



2. Menyusun Usulan Pelaksanaan analisis, 
    bertujuan untuk mempertemukan pikiran 
    pemakai sistem dengan analis sistem  
    mengenai rencana pengembangan sistem 
    untuk memenuhi kebutuhan pemakai  
    sistem. 



3. Dokumen Usulan Pelaksanaan analisis 
    menjelaskan: 

•  alasan mengapa sistem dikembangkan 
•  persyaratan kinerja yang diharapkan  
  dari sistem yang diusulkan 
•  batasan analisis sistem yang akan  
  dilakukan 
•  informasi yang dibutuhkan 
•  sumber-sumber yang menyediakan 
  informasi  



Contoh Usulan Pelaksanaan Analisis Sistem: 
 
Pengembangan sistem COD Sale (Cash on 
Delivery Sale), sistem penjualan (tunai) di- 
mana pembeli diharuskan datang ke peru- 
sahaan/toko untuk memilih barang dan  
melakukan pembayaran di kasir dan mene- 
rima barang yang dibelinya. 
 

    buka halaman 44 - 46 



3. Pelaksanaan Analisis Sistem, langkah- 
    langkah yang dilakukan analis sistem: 

•  Menganalisis laporan/informasi yang 
  dihasilkan sistem sekarang 
•  Menganalisis transaksi yang dilakukan: 

o  unit organisasi yang terkait 
o  form/dok yang digunakan 
o  sistem otorisasi 
o  catatan akuntansi yang digunakan 
o  prosedurnya   



•  Mempelajari catatan pertama (jurnal),  
  dengan tujuan untuk mempelajari apa- 
  kah terdapat kelemahan dan kemung- 
  kinan pengembangan jurnal yang seka- 
  rang digunakan. 
•  Mempelajari catatan terakhir (BB dan 
  BP), dengan tujuan untuk mempelajari  
  apakah terdapat kelemahan dan kemung- 
  kinan perancangan kembali BB dan BP 
  yang sekarang digunakan. 





konsep dasar  
sistem informasi akuntansi 
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merupakan kumpulan sumber 
daya, seperti manusia, prose-
dur, dan peralatan yang diran-
cang untuk mengubah data ke-
uangan dan data lainnya keda-
lam informasi.     

sistem informasi akuntansi 



sebuah sistem yang mempro-
ses data dan transaksi guna 
menghasilkan informasi yang 
bermanfaat untuk merencana- 
kan, mengendalikan, dan meng 
operasikan bisnis. 



untuk menghasilkan informasi, SIA harus  
melakukan: 

•  mengumpulkan transaksi dan data  
  lain dan memasukannya kedalam  
  sistem 
•  memproses data transaksi 
•  menyimpan data untuk keperluan  
  dimasa mendatang 



•  menghasilkan informasi yang diperlu- 
  kan dengan memproduksi laporan,  
  atau memungkinkan para pemakai  
  untuk melihat sendiri data yang ter- 
  simpan di komputer. 
•  mengendalikan seluruh proses  
  sedemikian rupa sehingga informasi  
  yang dihasilkan akurat dan dapat  
  dipercaya 



1. Orang/manusia.  
 mengoperasikan sistem dan melaksa 
nakan berbagai fungsi dalam sistem. 

2. Prosedur-prosedur.  
 manual maupun terotomatisasi yang 
dilibatkan dalam mengumpulkan, 
memproses dan menyimpan  data. 

3. Data.  
 aktivitas dan proses bisnis organisa- 
si. 

4. Software. 
 perangkat lunak yang digunakan 
untuk memproses data. 

5. Infrastruktur teknologi informasi. 
 perangkat keras, jaringan komunika- 
si dan peralatan pendukung lainnya. 

komponen 
sistem 
informasi 
akuntansi 



1. mengumpulkan dan menyimpan da- 
ta tentang aktivitas yang dilaksana- 
kan oleh organisasi,  
  sumber daya yang dipengaruhi oleh 

 aktivitas tersebut, dan para pelaku 
 yang terlibat dalam berbagai aktivitas 

agar pihak manajemen, para pega- 
wai, dan pihak-pihak luar yang ber-
kepentingan dapat meninjau ulang 
hal-hal yang telah terjadi 



2. mengubah data menjadi infor-
masi yang berguna bagi pihak 
manajemen untuk membuat ke- 
putusan dalam aktivitas peren-
canaan, pelaksanaan, dan peng-
awasan 



3. menyediakan pengendalian yang 
memadai untuk : 
•  menjamin bahwa informasi yang dihasil- 
   kan oleh sistem dapat dipercaya, akurat 

dan andal 
•  menjamin bahwa aktivitas bisnis dilak- 
    sanakan secara efisien dan sesuai  
    dengan tujuan manajemen serta sejalan 
    dengan peraturan yang telah digariskan 
•  melindungi dan menjaga aset  organisa-

si termasuk data lain yang dimiliki orga- 
    nisasi 



•  membuat  laporan  eksternal, 
 perusahaan menggunakan SIA untuk 
 menyediakan informasi keuangan 
 (neraca, income statemen, aliran kas, 
 perubahan equitas catatan-catatan 
 atas laporan keuangan) bagi para 
 investor, kreditor dan pemerintah dll.  



•   mendukung  aktivitas  rutin, 
 dalam operasi rutin perusahaan kegiatan- 
 kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 
•  menerima pesanan pelanggan  
•  mengirimkan barang/jasa 
•  membuat faktur, dll 
yang dilakukan secara berulang-ulang, se- 
hingga para manajer membutuhkan sebu- 
ah sistem informasi untuk mendukung 
aktivitas rutin dimaksud. 



•   mendukung  pengambilan keputusan, 
 informasi sangat dibutuhkan untuk 
 mendukung pengambilan keputusan 
 disemua lini manajemen. Setiap 
 informasi yang dihasilkan SIA selalu 
 digunakan untuk mendukung 
 pengambilan keputusan. 



•   perencanaan  dan  pengendalian, 
 sistem informasi juga dibutuhkan 
 untuk aktivitas perencanaan dan 
 pengendalian, 
   



•  menerapkan  pengendalian internal, 
 pengendalian internal mencakup kebijakan- 
 kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem 
 informasi yang digunakan untuk melin- 
 dungi aset perusahaan dari kerugian atau 
 korupsi, dan untuk memelihara keakuratan 
 data keuangan, sehingga dibutuhkan SIA 
 yang terkomputerisasi.   









MASALAH 
DEFINISIKAN 

MASALAH 

SISTEM LAMA 

 
 

SISTEM BARU 
 
 
 

MERAIH 
 KESEMPATAN / 

INSTRUKSI 



•  KETIDAKBERESAN. 
•  PERTUMBUHAN 
   ORGANISASI. 



•  keluhan pelanggan terhadap pelayanan . 
•  gaji sering terlambat dibayarkan. 
•  laporan sering terlambat. 
•  produktivitas kerja rendah. 
•  banyak pegawai yang menganggur. 
•  kegiatan yang tumpang tindih. 
•  biaya operasional yang tinggi. 
•  penyimpanan data yang tidak teratur. 
•  pekerjaan manajemen yang terlalu 
  teknis. 



a.  Ketidakberesan 
     Ketidakberesan menyebabkan sistem 
     beroperasi tidak sesuai dengan yang 
     diharapkan. 

•    adanya kesalahan  yang  disengaja 
    maupun tidak disengaja. 
•   operasional  yang tidak efisien. 
•   adanya kebijakan manajemen yang 
    tidak dijalankan dengan baik. 



b.  Pertumbuhan Organisasi. 
     Berkembangnya organisasi dapat me- 
     nyebabkan sistem yang telah ada tidak 
     dapat lagi memenuhi kebutuhan infor- 
     masi manajemen. 

•  bertambahnya bagian/divisi. 
•  bertambahnya kantor cabang. 
•  bergabungnya beberapa usaha.   



•  perubahan diluar 
 organisasi yang 

sangat cepat. 
•  kebutuhan manajemen 
   terhadap sistem infor- 

   masi. 



Perubahan kondisi diluar organisasi 
       yang sangat cepat. 





•  Perintah dari Kantor Pusat 
atau Manajemen 

•   Peraturan Pemerintah 





Performance. 

sistem baru diharapkan dapat mening- 
katkan kinerja, sehingga menjadi lebih 
efektif.   

kinerja diukur dari : 
•  jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan 
  pada suatu waktu tertentu. 
•  jumlah waktu yang diperlukan untuk 
  merespon suatu pekerjaan. 



Information. 

sistem baru diharapkan dapat lebih 
meningkatkan kualitas informasi. 

Economy. 
sistem baru diharapkan dapat menekan 
biaya klarikal maupun biaya-biaya lain.  



Control. 

sistem baru diharapkan dapat lebih 
meningkatkan kualitas pengendalian 
sehingga dapat mendeteksi sedini 
mungkin bila terjadi kesalahan atau 
kecurangan. 



Efficiency. 

sistem baru diharapkan dapat lebih 
meningkatkan efisiensi operasi. 

efisiensi berbeda dengan ekonomis,  
ekonomis sangat berhubungan dengan 
sumber daya yang digunakan sedang- 
kan efisiensi adalah bagaimana meng- 
gunakan sumber daya dengan baik 
agar tidak terjadi pemborosan. 



Service. 

sistem baru diharapkan dapat lebih 
meningkatkan pelayanan. 



•  sistem dikembangkan untuk manajemen. 
•  pengembangan sistem membutuhkan da- 
   na / investasi yang sangat besar. 
•  membutuhkan kesiapan mental para kar- 
   yawan. 
•  membutuhkan  SDM yang berkualitas.  



Siklus Hidup Sistem ( System Life Cycle) 
atau SLC adalah proses evolusioner yang 
diikuti dalam menerapkan sistem atau 
sub-sistem informasi yang berbasis kom- 
puter (CBIS). 
Tahapan SLC dimulai dari  perencanaan, 
analisis, perancangan, penerapan dan 
penggunaan sampai dengan perencanaan 
kembali dari sistem dan seterusnya.  





1. Menyadari Masalah. 
    Kepekaan pelaku sistem sangat mem - 
    bantu dalam pencetusan timbulnya ma 
    salah. Dengan kepekaan ini diharapkan 
    dapat mendeteksi sedini mungkin ter- 
    jadinya masalah dalam sistem. 
2. Mendefinikan Masalah. 
    Menyadari adanya masalah, manajemen 
    harus memahaminya sehingga dapat  
    mengidentifikasi dan mengetahui letak  
    permasalahannya.  



3. Menentukan Tujuan Sistem. 
    Dalam mengembangkan sistem, tujuan 
    atau keinginan yang akan dicapai oleh 
    sistem perlu untuk dirumuskan terlebih 
    dahulu. Tujuannya agar dalam pengem- 
    bangan sistem tidak bias tetapi terarah 
    pada yang hendak dicapai. 
4. Mengidentifikasi Kendala Sistem. 
    Setiap pengoperasian sistem tidak bebas 
    dari kendala baik pemakai, hasil maupun 
    lingkungan luar sistem. Dengan meng   - 
    identifikasi kendala ini  meminimalkan 
    kesalahan dalam pembuatan sistem.  



5. Membuat Studi Kelayakan. 
    Studi kelayakan adalah tinjauan sekilas 
    pada faktor-faktor utama yang akan 
    mempengaruhi kemampuan sistem un - 
    tuk mencapai tujuannya. 
    Faktor-faktor yang perlu ditinjau  : 
    a. Teknis. 

 Ketersediaan perangkat keras dan pe 
 rangkat lunak dalam pemrosesan da- 
 ta. 

    b. Pengembalian Ekonomis. 
 Membandingkan keuntungan yang di- 
 peroleh dari penggunaan dengan biaya 
 yang dikeluarkan untuk membangun 
 sistem tersebut.  



c. Pengembalian Non Ekonomis. 
    Menilai keuntungan pengembangan sis- 
    tem yang diukur bukan dengan uang. 
d. Hukum dan Etika. 
    Meninjau segi hukum dan etika, agar da- 
    pat dipastikan bahwa pengembangan  
    sistem telah sesuai dengan norma hukum 
    dan etika. 
e. Operasional. 
    Meninjau sejauh mana para karyawan 
    mendukung sistem yang baru. 
f. Jadwal. 
    Untuk memastikan pelaksanaan pelerja - 
    an pengembangan sistem.  



Tahapan Pengembangan SIA: 
 
•  Analisis Sistem 
•  Desain Sistem 
•  Implementasi Sistem  



Analisa Sistem bertujuan mengidentifikasi  
informasi yang dibutuhkan. 
 
Tahapan Analisis Sistem: 
•  Analisis Pendahuluan 
•  Penyusunan Usulan Pelaksanaan Analisis 
•  Pelaksanaan Analisis 
•  Penyusunan Laporan Hasil Analisis 
  

Tahapan Analisis Sistem 



1.  Analisis Pendahuluan, bertujuan untuk  
 mendapatkan gambaran tentang: 
•  luas pekerjaan yang akan dilakukan 
•  hasil yang dinginkan 
•  berapa lama pekerjaan ini dilakukan  



2. Menyusun Usulan Pelaksanaan anali- 
    sis, bertujuan untuk mempertemukan  
    pikiran antara pemakai sistem dengan  
    analis sistem mengenai rencana  
    pengembangan sistem untuk meme- 
    nuhi kebutuhan pemakai sistem. 



    Dokumen Usulan Pelaksanaan analisis 
    menjelaskan: 

•  alasan mengapa sistem dikembangkan 
•  persyaratan kinerja yang diharapkan  
  dari sistem yang diusulkan 
•  batasan analisis sistem yang akan  
  dilakukan 
•  informasi yang dibutuhkan 
•  sumber-sumber yang menyediakan 
  informasi  



Contoh Usulan Pelaksanaan Analisis  
Sistem: 
 
Pengembangan sistem COD Sale (Cash on 
Delivery Sale), sistem penjualan (tunai) di- 
mana pembeli diharuskan datang ke peru- 
sahaan/toko untuk memilih barang dan  
melakukan pembayaran di kasir dan mene- 
rima barang yang dibelinya. 
 

    buka halaman 44 - 46 



3. Pelaksanaan Analisis Sistem, langkah- 
    langkah yang dilakukan analis sistem: 

•  Menganalisis laporan/informasi yang 
  dihasilkan sistem sekarang 
•  Menganalisis transaksi yang dilakukan: 
o  unit organisasi yang terkait 
o  form/dok yang digunakan 
o  sistem otorisasi 
o  catatan akuntansi yang digunakan 
o  prosedurnya   



•  Mempelajari catatan pertama (jurnal),  
  dengan tujuan untuk mempelajari apa- 
  kah terdapat kelemahan dan kemung- 
  kinan pengembangan jurnal yang seka- 
  rang digunakan. 
•  Mempelajari catatan terakhir (BB dan 
  BP), dengan tujuan untuk mempelajari  
  apakah terdapat kelemahan dan kemung- 
  kinan perancangan kembali BB dan BP 
  yang sekarang digunakan. 



4. Penyusunan Laporan Hasil Analisis, 
    dokumen tertulis yang dibuat analis 
    yang berisi temuan-temuan dari  
    sistem  yang berjalan saat ini 



Tahapan Desain Sistem 
1. Desain Sistem Secara Garis Besar, 
    berdasarkan hasil analisis yang telah 
    dilakukan, analis menawarkan alter- 
    natif desain sistem sesuai blok sistem 
    berupa desain: 

•  keluaran 
•  masukan 
•  model 
•  basis data dan 
•  pengendalian 



2. Evaluasi Sistem 

analis sistem mengkonsultasikan hasil 
rancangan kepada pemakai sistem 

3. Desain Final 

hasil konsultasi/diskusi, dibuat  
laporan final desain sistem  



4. Desain Sistem Rinci 

saat pemikiran analis dan  
pemakai sistem bertemu  
dan tidak ada lagi masalah  
(sesuai hasil evaluasi  
sistem) maka analis meyusun 
desain secara rinci 

desain 
teknologi 

5. Laporan Rinci 



Tahapan Implementasi  
Sistem 
implementasi sistem adalah menjalan- 
kan sistem yang dikembangkan untuk  
mengganti sistem yang berjalan saat ini 



1. Pendidikan dan 
Pelatihan Karyawan 

SISTEM 
BARU 

2. Konversi Sistem 

•  konversi langsung 
•  konversi pararel 
•  konversi modular (unit organisasi) 
•  konversi phase-in (sistemnya) 





Formulir: 

merupakan form yang dipakai  untuk 
menangkap atau mencatat/merekam 
data transaksi juga sebagai alat pene-
tapan tanggung-jawab dan permintaan/
perintah untuk dilakukannya suatu 
kegiatan 



FORM. 
MANUAL 

secarik kertas (phisik) yang me-
miliki ruang-ruang untuk diisi 



FORM. 
KOMPU-

TER 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 (pengisian 
   atau penggunaan) 
•  pengisian formulir capat 
•  penangkapan data dilakukan sekali 
•  data terkirim secara on-line 
•  mudah dikelola 



Fungsi Formulir: 
•   menurut sumbernya 

o  dibuat dan disimpan dalam perusahaan 
o  dibuat dan dikirim kepada pihak diluar per- 
   usahaan 
o  diterima dari pihak luar perusahaan 

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



•  Surat Permintaan Pengeluaran Barang (SPPB)   
   merupakan surat perintah untuk mengeluarkan  
   sejumlah barang dari gudang, yang dibuat dan  
   digunakan secara internal perusahaan 

PT. REKAYASA 
JL. Nakula I / 209 Telp.  3517261 Semarang 



•  Faktur Penjualan (FP) me- 
  rupakan form. yang diki- 
  rimkan ke pelanggan se- 
  bagai pengantar dan bukti  
  bahwa telah terjadi tran- 
  saksi penjualan 

PT. REKAYASA 
JL. Nakula I / 209 Telp.  3517261 Semarang 



•  Surat Pemesanan Barang (DO)  merupakan yang di- 
  terima dari pihak pelanggan, atas pemesanan sejumlah  
  barang 

PT. INDO JAYA 
JL. Mataram 777 Telp.  6777777 Semarang 



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 mengurangi kemungkin- 
  an terjadinya kesalahan 
•  adanya informasi yang saling berhubungan antara  
  orang atau unit yang ada dalam organisasi 



Prinsip dasar dalam merancang formulir: 

•  pastikan berapa banyak tembusan formulir yang  
  dibutuhkan 
•  hindari duplikasi data 
•  rancang formulir yang sederhana dan seringkas  
  mungkin 
•  masukan unsur internal check 
•  cantumkan nama dan alamat perusahaan seca- 
  ra lengkap (telp, fax dan website) pada semua 
       formulir yang dirancang untuk berhubungan  
             dengan pihak luar perusahaan. 



•  cantumkan nama formulir pada setiap formulir  
  sesuai dengan fungsinya, untuk memudahkan  
  identifikasi 
•  beri nomor identifikasi formulir 
•  cantumkan nomor urut tercetak 
•  pilih rancang formulir: 

o  tertutup 
o  terbuka 
o  gabungan  



kapan formulir dibutuhkan: 

•  jika suatu kejadian harus dicatat 
•  jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali 
•  jika berbagai informasi saling berhubungan, dan  
  memerlukan satu tempat pencatatan yang sama  
  untuk memudahkan pengecekan informasinya 
•  jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung  
  jawab terjadinya transaksi  



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 informasi yang dibutuhkan 



•  apakah elemen yang harus dicantumkan dalam  
  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 



jurnal merupakan catatan pertama dalam proses  
penyusunan laporan keuangan 

•  jurnal umum 
•  jurnal penjualan 
•  jurnal pembelian 
•  jurnal penerimaan kas 
•  jurnal pengeluaran kas 



JURNAL UMUM  
Halaman 

 
: .......... 

Tanggal Keterangan No. 
Bukti 

No. 
Rek. 

Debit Kredit 



•  kolom tanggal, diisi tanggal terjadinya transaksi 
  berurutan sesuai kronologi terjadinya transaksi 
•  kolom keterangan, diisi nama rekening sisi debit 
  dan sisi kredit serta penjelasan transaksi secara 
  ringkas dibawahnya 
•  kolom nomor bukti, diisi nomor bukti dok. sumber 
•  kolom nomor rekening, diisi kode rekening sesuai 
  posisinya debit atau kredit. 
•  kolom debit dan kredit, diisi jumlah rupiah sesuai 
  transaksi. 



Metode pencatatan data dalam jurnal 
 

•  dengan pena 

Dokumen 
sumber 

jurnal 
Buku 
besar 



•  dengan mesin pembukuan  

Jurnal 
 Buku 

Pembantu 
 Dokumen 

sumber 

 
Buku 
besar 

 

Jurnal diperoleh dari 
pembuatan dokumen 
sumber dan posting ke- 
dalam buku pembantu 



•  dengan arsip dokumen sumber sebagai  
   jurnal  

T 
 

Dokumen 
sumber 

Jurnal diperoleh dari 
pembuatan dokumen 
sumber dan posting ke- 
dalam buku pembantu 

Rekap 
Dokumen 
sumber 

 
Buku 
besar 

 

Membuar 
rekap 

dokumen 
sumber 

Secara periodik 



dok. 
sumber terminal arsip 

run 
updating 

arsip sudah 
update 

arsip belum 
update 

•  dengan komputer 



buku besar merupakan kumpulan 
rekening-rekening yang digunakan untuk 
menyortasi dan meringkas informasi yang 
telah dicatat dalam jurnal 















Tanggal F Debit   Kredit Saldo Keterangan 

Nomor Rekening : ......................................... 
Nama Rekening  : ......................................... 



Tanggal F Debit   Kredit Saldo Keterangan 

D K 



kode rekening 
rerangka (framework) yang menggunakan 
angka atau huruf atau kombinasi dari ke- 
duanya untuk memberikan tanda terhadap 
klasifikasi transaksi akuntansi, tujuannya: 

•  mengidentifikasi data akuntansi 
•  meringkas data 
•  mengklasifikasi transaksi 
•  menyampaikan makna tertentu 



metode pemberian kode rekening 

•  kode angka 
•  kode angka blok 
•  kode kelompok 
•  kode desimal 
•  kode angka urut didahului huruf 



contoh merancang kode rekening 

informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi: 
•  neraca 

o  aktiva 
ü  aktiva lancar 
ü  aktiva tetap 
ü  ............... 

o  pasiva 
ü  hutang jangka pendek 
ü  hutang jangka panjang 
ü  ................. 



•  Laporan laba/rugi 
o  Pendapatan 

ü  pendapatan ................ 
ü  pendapatan ................ 
ü  ............... 

o  Biaya 
ü  biaya umum 
ü  biaya penjualan 
ü  ................. 



dengan sistem database kita dapat merancang kode 
rekening: 

•  neraca 
o  aktiva    1 

ü  aktiva lancar   1 
•  kas      1 
•  piutang     2 
•  persediaan    3 
•  .........................    dst 

ü  aktiva tetap    2 
•  gedung     1 
•  kendaraan    2 
•  peralatan     3 
•  .........................    dst 



o   pasiva    2 
ü  hutang lancar   1 

•  hutang usaha    1 
•  hutang pajak    2 
•  hutang upah    3 
•  .........................    dst 

ü  hutang jk panjang   2 
•  hutang bank .......   1 
•  .................     2 
•  .................     3 
•  .................     dst 



•  Penjualan Kredit 
•  Pembelian 
•  Piutang 
•  Hutang 
•  Retur 
•  Penerimaan dan pengeluaran Kas 
•  Penggajian dan Pengupahan 



Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan kredit 
dan tunai. Dalam transaksi penjualan kredit jika barang 
atau jasa telah diterimakan kepada pelanggan, dalam 
jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang pada 
pelanggannya. Kegiatan ini ditangani dalam sistem pen-
jualan kredit. 
 
Dalam transaksi penjualan tunai, ketika pelanggan telah 
membayar maka barang atau jasa baru diserahkan ke- 
pada pelanggan. Kegiatan ini ditangani dalam sistem pe- 
nerimaan kas. 







Dalam sistem penjualan kredit, perusahaan dapat 
melakukan penjualan kredit dengan menggunakan 
kartu kredit (biasanya pengecer/retailer). 
 
Kartu kredit yang dimaksud merupakan kartu yang 
dikeluarkan oleh perusahaan bagi pelanggannya 
(hanya bisa dipakai pada perusahaan tersebut). 
 
Penagihan akan dilakukan oleh perusahaan sesuai  
dengan jatuh tempo pembayaran. 
  



PERUSAHAAN 
PENERBIT 

KARTU KREDIT 

PELANGGAN/
PEMEGANG 

KARTU KREDIT 

Secara periodik penerbit kartu kredit 
melakukan penagihan kepada pelang- 

gan/pemegang kartu kredit 
(2) 

Pelanggan membeli barang atau jasa 
dengan menggunakan kartu kredit 

(1) 



FUNGSI PENJUALAN 

FUNGSI KREDIT 

FUNGSI GUDANG 

FUNGSI PENGIRIMAN 

FUNGSI PENAGIHAN 

FUNGSI AKUNTANSI 



FUNGSI KREDIT 
 
•  fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian  
  kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan  
  untuk pelanggan yang terpilih. 
•  diharapkan setiap kali terjadinya transaksi pen- 
  jualan kredit tidak perlu melakukan permohonan  
  kredit dan otorisasi atas permohonan kredit  
  dimaksud. 
•  syarat mendapatkan kartu kredit: 

o  mengajukan permohonan (mengisi form) 
o  foto copy rekening koran 
o  informasi lain tentang kemampuan bayar  
   calon pemegang kartu kredit 

 



FUNGSI PENJUALAN 
 
fungsi ini bertanggung jawab atas kebutuhan 
barang atau jasa para pelanggan, dalam kegiatan-
nya fungsi ini menerima dan mencatat order dari 
pelanggan serta membuat faktur penjualan 
dengan kartu kredit (FPKK) untuk memungkinkan 
fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksana- 
kan penyerahan barang kepada pelanggan. 



FUNGSI GUDANG: 
 
fungsi ini bertanggungjawab untuk menyiapkan 
barang yang dipesan oleh pelanggan sesuai 
dengan tembusan FPKK yang diterima dari fungsi 
penjualan, serta menyerahkannya kepada fungsi 
pengiriman barang. 



FUNGSI PENGIRIMAN BARANG: 
 
fungsi ini  bertanggungjawab  untuk menyerahkan 
barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya 
kepada pelanggan, sesuai yang tercantum dalam 
tembusan FPKK yang diterima dari fungsi penjual-
an. 
fungsi ini bertanggungjawab untuk memperoleh 
tanda tangan dari pelanggan diatas faktur penjual-
an dengan kartu kredit sebagai bukti diterimanya 
barang yang telah dibeli oleh pelanggan. 



FUNGSI PENAGIHAN: 
 
fungsi ini bertanggungjawab untuk membuat surat 
tagihan secara periodik untuk ditagihkan kepada 
pelanggan (pemegang kartu kredit). 



FUNGSI AKUNTANSI: 
 
fungsi ini bertanggungjawab untuk mencatat mutasi 
piutang yang dilakukan oleh fungsi Piutang kedalam 
kartu piutang berdasarkan FPKK yang diterima dari 
fungsi pengiriman, serta mencatat terjadinya tran-
saksi penjualan dalam buku jurnal. 



1.  Jumlah penjualan menurut jenis produk dan kese- 
 luruhan, baik secara harian maupun periodik. 

2.  Jumlah Piutang setiap pelanggan dan keseluruh- 
 an, baik secara harian maupun periodik. 

3.  Jumlah harga pokok barang yang dijual. 
4.  Nama dan alamat pelanggan 
5.  Kuantitas barang dan jasa yang dijual 
6.  Nama pramuniaga yang melakukan penjualan. 
7.  Otorisasi pejabat yang berwenang. 



1.  Faktur Penjualan Kartu Kredit 
Dokumen ini digunakan untuk merekam terjadinya tran- 
saksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Dokumen ini 
digunakan oleh fungsi penagihan untuk secara periodik 
melakukan penagihan kepada pelanggan, dan berfungsi 
sebagai sebagai perintah kepada fungsi gudang untuk 
menyiapkan barang serta berfungsi sebagai perintah 
untuk mengirimkan  barang kepada fungsi pengiriman. 

2.  Surat Tagihan. 
Dokumen ini dibagi menjadi dua bagian, bagian atas ha- 
rus dikembalikan bersama cek pembayaran pelanggan, 
sedangkan bagian bawah berisi rincian barang yang di- 
beli oleh pelanggan. 







1.  Jurnal Penjualan 
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat terja- 
dinya transaksi penjualan baik tunai maupun kredit. 

 
2.  Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang 
berisi rincian mutasi piutang para pelanggan. 
 

3.  Kartu Gudang 
Catatan mutasi barang yang ada digudang yang dibuat 
oleh fungsi gudang. 



1.  Prosedur Order Penjualan 
prosedur ini dimulai ketika fungsi penjualan menerima 
order dari pelanggan yang dilampiri dengan kartu kredit 
kemudian dibuatkan FPKK dan mengirimkan ke berba- 
gai fungsi terkait lainnya. 
 

2.  Prosedur Pengiriman 
Setelah menerima barang dar fungsi gudang, barang 
dikirimkan ke pelanggan oleh fungsi pengiriman sesuai 
dengan informasi yang tercantum dalam FPKK dan 
meminta tandatangan pelanggan setelah menerima 
barang dimaksud. 



4.  Prosedur Pecatatan Piutang 
dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat tembus- 
an FPKK kedalam kartu piutang. 
 

5.  Prosedur Penagihan 
dalam prosedur ini fungsi penagihan menerima FPKK 
dan mengarsipkannya menurut abjad. Secara periodik 
fungsi penagihan membuat  surat tagihan dan mengi- 
rimkannya kepada pelanggan yang dilampiri FPKK. 
 

6.  Prosedur Pencatatan Penjualan 
Atas semua transaksi fungsi akuntansi mencatat tran- 
saksi penjualan dengan kartu kredit ke dalam jurnal 
penjualan 



ORGANISASI 
 
1.  Fungsi Penjualan harus terpisah dari fungsi Kredit 
2.  Fungsi Akuntansi harus terpisah dari fungsi Penjualan 

dan fungsi Kredit 
3.  Fungsi Akuntansi harus terpisah dari fungsi Kas 
4.  Setiap terjadinya transaksi harus dilaksanakan lebih dari 

satu fungsi. 
 



SISTEM OTORISASI DAN PROSEDUR PENCATATAN 
 
1. Penerimaan order dari pelanggan, diotorisasi oleh fungsi Pen- 

 jualan dengan menggunakan formulir Faktur Penjualan Kartu  
      Kredit. 
2.  Pengiriman barang diotorisasi oleh fungsi Pengiriman Ba- 

 rang dengan membubuhkan tanda tangan dan cap “telah di- 
 kirimkan’ 

3.  Pencatatan piutang didasarkan pada Surat Tagihan  yang 
 didukung dengan Faktur Penjualan Kartu Kredit dan doku- 
 men lainnya. 



PRAKTEK YANG SEHAT 
 

1.  Semua formulir yang digunakan diberi nomor 
 urut yang telah tercetak dan pemakaiannya di- 
 pertanggungjawabkan oleh fungsi yang meng- 
 gunakannya. 

2.  Secara periodik diadakan konfirmasi piutang  
 dengan pelanggan untuk menguji ketelitian 
 pencatatan piutang. 

3.  Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu pi- 
 utang dengan rekening piutang dalam buku  
 besar. 





FUNGSI  KREDIT 

PERIKSA, SURVEY & 
ANALISIS 

PERMOHONAN 
KREDIT 

INFORMASI 
LAIN 

  
 REKENING 

KORAN 

N

  
PERMOHONAN 
KARTU KREDIT 

KARTU 
KREDIT 

INFORMASI 
LAIN   

 REKENING 
KORAN 

  
PERMOHONAN 
KARTU KREDIT 

KE PELANGGAN 



CATAT ORDER 
& BUAT FPKK 

KARTU 
KREDIT 

DO 
PELANGGAN 

7 
 6 

 

  
DO 

PELANGGAN 
 

5 
 4 

 3 
         2 

    

N

1 2 

FAKTUR 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 

FUNGSI  PENJUALAN 
(Order penjualan) 



SIAPKAN, 
CATAT DAN 
SERAHKAN 

BARANG 

N

1 

3 

        2 
    

KARTU 
GUDANG 

ORDER        2 
   

PENGELUARAN 
BARANG 

ORDER        1 
   

PENGELUARAN 
BARANG 

N

BERSAMA BARANG 

FUNGSI  GUDANG 

FAKTUR 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 



PERIKSA, CATAT 
& KIRIM BARANG 

N

2 

4 

FAKTUR        1 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 

BUKU 
EKSPEDISI 

        3 
    FAKTUR        1 

   PENJUALAN 
KARTU KREDIT 

N
KE PELANGGAN 
BERSAMA 
BARANG 

6 
            5 

            4 
    

FAKTUR        3 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 

3 

5 
    FAKTUR        4 

PENJUALAN 
KARTU KREDIT 

FAKTUR       6 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 

FUNGSI  PENGIRIMAN 
BARANG 

BERSAMA BARANG 



BUAT TAGIHAN 
DAN TAGIH KE 
PELANGGAN 

 
3 
 
 

FAKTUR       1 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 

4 
 3 

 
        2 

    

N

4 

7 

5 

1 
SURAT TAGIHAN 

FUNGSI  PENAGIHAN 

        3 
    ORDER        1 

   
PENGELUARAN 

BARANG 

6 

KE PELANGGAN 



CATAT 
PIUTAN

G 

N

5 

FAKTUR        3 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 

KARTU 
PIUTANG 

N

FUNGSI  PIUTANG 

2 
SURAT TAGIHAN 

FAKTUR        3 
PENJUALAN 

KARTU KREDIT 

2 
SURAT TAGIHAN 



CATAT, REKAP 
HPP & BUAT 

BUKTI 
MEMORIAL 

N

6 

KARTU 
PERSEDIA-

AN 

N

FUNGSI  KARTU 
PERSEDIAAN 

3 
SURAT TAGIHAN 

REKAP HPP 

3 
SURAT TAGIHAN 

BUKTI 
MEMORIAL 

8 



4 
SURAT TAGIHAN 

CATAT DALAM 
BUKU JURNAL 

N

8 

BUKU 
JURNAL 

PENJUALAN 

N

FUNGSI  JURNAL 

4 
SURAT TAGIHAN 

REKAP HPP 

BUKTI 
MEMORIAL 

7 

REKAP HPP 

BUKTI 
MEMORIAL 



Penjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dengan cara 
mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima 
dari pelanggan, dan  untuk jangka waktu tertentu perusa- 
haan mempunyai tagihan kepada pelanggan dimaksud. 



FUNGSI PENJUALAN 

FUNGSI KREDIT 

FUNGSI GUDANG 

FUNGSI PENGIRIMAN 

FUNGSI PENAGIHAN 

FUNGSI AKUNTANSI 



FUNGSI PENJUALAN: 
 
fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order 
dari pelanggan, mengedit  (memasukan kode barang) 
dan membuat “back order” bila order pelanggan tidak 
dapat dipenuhi. Setelah order dacatat, membuat 
permohonan kredit ke fungsi kredit dan membuat Order 
Pengiriman Barang (OPB). 



FUNGSI KREDIT: 
 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti permo-
honan kredit para pelanggan dan memberi otorisasi 
atas permohonan kredit. Sebagian besar perusaha-
an manufaktur melakukan penjualan melalui fasilitas 
kredit, sehingga sebelum dipenuhinya order pelang- 
gan harus mendapatkan otorisasi kredit dari fungsi 
ini. Otorisasi kredit (dipenuhi atas ditolak) sepenuh-
nya tanggung jawab fungsi kredit. 



FUNGSI GUDANG: 
 
Fungsi ini bertanggungjawab untuk menyiapkan 
barang yang dipesan oleh pelanggan, serta 
menyerahkannya kepada fungsi pengiriman barang 



FUNGSI PENGIRIMAN BARANG: 
 
•  Fungsi ini  bertanggungjawab  untuk menyerahkan   
   barang kepada pelanggan atas dasar order   
   pengiriman  barang yang diterima dari fungsi  
   penjualan.  
•  Fungsi ini bertanggungjawab untuk menjamin bahwa  
  tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa  
  ada otorisasi dari yang berwenang. 
•  Otorisasi berupa surat OPB yang telah ditandatangani  
  fungsi penjualan, memo debit yang ditandatangani  
  fungsi pembelian untuk barang yang diretur. 
  



FUNGSI PENAGIHAN: 
 
Fungsi ini bertanggungjawab untuk membuat dan 
mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, 
serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan 
pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi 
akuntansi. 



FUNGSI AKUNTANSI: 
 
•  Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencatat  
  mutasi piutang yang timbul dari transaksi   
  penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan  
  persyaratan piutang kepada para dibitur serta  
  membuat laporan penjualan. 
•  Bertanggungjawab untuk mencatat harga pokok  
  persediaan yang dijual pada kartu persediaan. 
•  unit-unit pada fungsi penjualan antara lain fungsi  
  piutang sebagai penyelenggara kartu piutang,  
  fungsi Persediaan mencatat harga pokok  
  persediaan dan fungsi jurnal mencatat terjadinya  
  transaksi penjualan dalam buku jurnal. 



1.  Jumlah penjualan menurut jenis produk dan 
 keseluruhan, baik secara harian maupun pe- 
 riodik. 

2.  Jumlah Piutang setiap pelanggan dan keselu 
 ruhan, baik secara harian maupun periodik. 

3.  Jumlah harga pokok barang yang dijual. 
4.  Prestasi setiap wiraniaga dalam menjual 

 barang. 



1.  Surat order pengiriman barang 
2.  Faktur penjualan 
3.  Rekapitulasi harga pokok penjualan 
4.  Bukti memorial 



1.  Surat order pengiriman barang. 
 merupakan dokumen pokok untuk memproses pen-
jualan kredit kepada pelanggan.  
 ada beberapa tembusan yang disertakan: 
•  tembusan kredit 
•  surat pengakuan 
•  surat muat 
•  slip pembungkus 
•  tembusan gudang 
•  arsip pengendalian 
•  arsip indeks silang 



2.  Faktur penjualan. 
 merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar 
 untuk mencatat timbulnya piutang. 
 ada beberapa tembusan yang disertakan: 
•  faktur penjualan 
•  tembusan piutang 
•  tembusan jurnal penjualan 
•  tembusan analisis 
•  tembusan wiraniaga 



3.  Rekapitulasi HPP 
 merupakan dokumen pendukung yang digunakan 
 untuk menghitung total harga pokok produk yang 
 dijual selama periode akuntansi tertentu, sumber- 
 nya dari kartu persediaan. 

 
4.  Bukti memorial. 

 merupakan dokumen sumber untuk pencatatan 
 kedalam jurnal umum. 



 
 
 

Nomor  : ........................................... 
Tanggal  : ........................................... 

Kepada: Yth 

Sehubungan dengan  stock barang yang kami miliki, mohon  dapat segera di- 
kirimkan barang-barang sebagai berikut: 

No. 
Urut 

Nama Barang Jumlah  
Unit 

Barang-barang tersebut akan kami bayar sesuai dengan syarat-syarat  pem - 
bayaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. 

Manajer Pembelian, 
 
 
 
........................................................                     



 
 
 

Nomor  : ........................................... 
Tanggal  : ........................................... 

Kepada: Yth 

Berdasarkan Surat  Pesanan saudara:: 
 Nomor  : .............................................................. 
 Tanggal  : .............................................................. 

Bersama ini  kami kirimkan barang dimaksud sbb: 

Harap diterima dengan baik. 

Manajer Penjualan 
 
 
 
..............................................                       

No. Nama Barang Unit Harga/unit Jumlah Harga 



1.  Jurnal Penjualan 
2.  Kartu Piutang 
3.  Kartu Persediaan 
4.  Kartu Gudang 
5.  Jurnal Umum 



1.  Jurnal Penjualan 
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat terja- 
dinya transaksi penjualan baik tunai maupun kredit.  
Jika perusahaan menjual berbagai produk dan dibutuh- 
kan informasinya, maka perlu disediakan kolom-kolom 
untuk mencatat penjualan berdasarkan jenis produk. 

 
2.  Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang 
berisi rincian mutasi piutang para pelanggan. 
 

3.  Kartu Gudang 
Catatan mutasi barang yang ada digudang yang dibuat 
oleh fungsi gudang. 



3.  Kartu Gudang 
 catatan mutasi barang yang ada digudang yang di- 
buat oleh fungsi gudang. 

 
4.  Jurnal Umum. 
      catatan ini digunakan untuk mencatat harga pokok 
      produk yang dijual selama periode akuntansi ter- 
      tentu. 







ORGANISASI 
 
1.  Fungsi Penjualan harus terpisah dari fungsi Kredit 
2.  Fungsi Akuntansi harus terpisah dari fungsi Penjualan 

dan fungsi Kredit 
3.  Fungsi Akuntansi harus terpisah dari fungsi Kas 
4.  Setiap terjadinya transaksi harus dilaksanakan lebih dari 

satu fungsi. 
 



SISTEM OTORISASI DAN PROSEDUR PENCATATAN 
 
1. Penerimaan order dari pembeli, diotorisasi oleh fungsi Pen- 

 jualan dengan menggunakan formulir Order Pengiriman ba- 
 rang. 

2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi Kredit 
 dengan membubuhkan tanda-tangan pada permohonan  
 kredit. 

3. Pengiriman barang diotorisasi oleh fungsi Pengiriman Ba- 
 rang dengan membubuhkan tanda tangan dan cap “telah di- 
 kirimkan’ 

4. Pencatatan piutang didasarkan pada Faktur Penjualan yang 
 didukung dengan Surat Order Pengiriman Barang dan doku- 
 men lainnya. 



PRAKTEK YANG SEHAT 
 

1.  Semua formulir yang digunakan diberi nomor 
 urut yang telah tercetak dan pemakaiannya di- 
 pertanggungjawabkan oleh fungsi yang meng- 
 gunakannya. 

2.  Secara periodik diadakan konfirmasi piutang  
 dengan pelanggan untuk menguji ketelitian 
 pencatatan piutang. 

3.  Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu pi- 
 utang dengan rekening piutang dalam buku  
 besar. 
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