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2.1 Pengertian Sistem 

 Sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang 

berada dalam suatu wilayah. Sistem dibikin untuk mempermudah entitas mengatur 

organisasi. Selain itu, sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan objek 

yang mempunyai arti berbeda-beda. (Mahaseptiviana, Tjandrarini, & 

Sudarmaningtyas, 2014). 

 Sistem juga memiliki pengertian sebagai suatu pendekatan yang 

menggunakan prosedur dan komponen. (Jogiyanto, 2010). Sistem memiliki 

manfaat memadukan semua data-data yang terdapat disuatu tempat. Komponen 

atau sub sistem harus saling berintegrasi dan saling berhubungan untuk membentuk 

satu kesatuan sehingga sasaran dan tujuan sistem bisa tercapai (Risky & Evayani, 

2016). 

 

 

2.2 Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian internal dijadikan proses untuk diterapkan oleh dewan direksi, 

manajemen serta seluruh karyawan. Sistem internal control terdiri atas struktur 

organisasi, teknik dan tolak ukur yang dikoordinasikan untuk melindungi 

organisasi, memeriksa dan kewajaran pembukuan. Dengan adanya internal control 

maka kecurangan yang mungkin dilakukan dapat diminimalisir. (Kalendesang, 

Lambey, & Budiarso, 2017). 

Pengendalian internal merupakan susunan dari prosedur-prosedur yang 

saling bersangkutan dari suatu perusahaan guna dalam mengamankan harta serta 
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memeriksa kebenaran informasi suatu data. Hasil dari informasi yang telah di 

kelolah tersebut akurat dan dapat dipercaya. Tujuan dari adanya pengendalian 

internal dalam suatu entitas berfungsi dalam menjaga keamanan kekayaan dari 

organisasi serta kepatuhan dalam menjalankan kebijakan perusahaan untuk 

memastikan dan menjamin bahwa kebenaran dan keandalan data akuntansi tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan. (Bimantara, Handayani, & Dwiatmanto, 2017). 

 

 

2.3 Dasar Sistem Akuntansi 

2.3.1 Akuntansi 

 Akuntansi merupakan seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis dan 

melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi finansial. Akuntansi juga dapat 

diartikan dengan suatu proses yang diawali dengan menulis, mengelompokkan, 

mengolah serta menyajikan data. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, 

berkomunikasi, dan menginterpretasi aktivitas finansial.(Putri, 2010). 

 Akuntansi memiliki banyak definisi dari berbagai ahli. Akuntansi secara 

umum ialah suatu kegiatan dalam mengidentifikasikan, menghitung, 

mengelompokkan dan menilai sebuah kejadian yang berhubungan dengan finansial 

agar memperoleh data kualitatif dan kuantitatif. Dengan pembukuan ini, segala 

jenis informasi daapt disalurkan ke kelompok-kelompok yang berwenang. Prosedur 

akuntansi yang dimaksudkan untuk memperoleh laporan ke semua pihak 

(Rochmawati & Windana, 2014). 
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2.3.2 Unsur Sistem Akuntansi 

 Didalam bagian akuntansi ditemukan lima unsur sistem akuntansi pokok 

yang diantaranya (Bahari, Dwiatmanto, & Endang, 2017): 

1. Form 

Form adalah secarik kertas yang digunakan sebagai tempat untuk menulis 

pembukuan.  

2. General Journal 

General journal merupakan sebagai tempat untuk meingput berbagai jenis 

transaski pada saat melakukan transkasi. 

3. Ledger 

Ledger adalah alat yang dijadikan tempat mencatat transisi yang terjadi 

karena adanya transaksi finansial. 

4. Subsidiary Ledger 

Subsidiary ledger berfungsi sebagai alat yang dipergunakan membantu 

ledger dalam mencatat transaksi tertentu. 

5. Statement 

Statement ialah bagian akhir dari semua prosedur pembukuan dan akan 

dijadikan sebagai pengangan oleh pihak yang berkepentingan serta menjadi 

patokan tentang keberlangsungan perusahaan. 
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2.3.3 Siklus Akuntansi 

Accounting cycle yaitu urutan-urutan dalam suatu proses dalam membuat 

laporan finansial (Ardiansyah, 2018). 

Gambar 2. Siklus Akuntansi, sumber: (Ardiansyah, 2018). 

Pengertian untuk masing-masing accounting cycle yakni: 

1. Bukti Transaksi 

Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian 

transaksi finansial. 

2. Jurnal 

Sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi 

setiap jenis transaksi finansial yang muncul akibat terjadinya transaksi 

finansial entitas dalam kurun waktu tertentu. 

3. Buku Besar 

Buku utama pencatatan transaksi finansial yang mengkonsolidasikan 

masukan dari semua jurnal pembukuan. 

4. Neraca Saldo 

Pengelompokkan saldo akhir didalam buku besar atau daftar yang berisi 

kumpulan seluruh rekening/perkiraan. 
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5. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo 

perkiraan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

6. Laporan Keuangan 

Catatan informasi finansial suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi 

yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi entitas. 

7. Jurnal Penutup 

Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun 

nominal sehingga pada awal periode akun tersebut akan menjadi 0. 

 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang 

berbasis komputerisasi yang berhubungan dengan data transaksi dalam accounting 

cycle dan membuat laporan finansial kepada manajemen entitas. Secara garis besar, 

akuntansi merupakan sistem pembukuan berbasis informasi. Penyusunan sistem 

informasi akuntansi diwajibkan memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

yaitu wajar dalam arti harus menyediakan laporan finasial secara wajar 

(Rochmawati & Windana, 2014). 
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