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2.1  Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Hall (2011) mengartikan sistem informasi sebagai serangkaian langkah 

formal, yang terdiri dari pengumpulan data, pengoperasian data menjadi informasi, 

serta pendistribusian informasi kepada penggunanya. Sistem informasi akuntansi 

merupakan serangkaian satu atau lebih komponen yang saling berhubungan dan 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Komponen terkait dan berinteraksi 

yaitu peserta, sekumpulan program, dan teknologi informasi (Romney & Steinbart, 

2000). 

 

2.1.2 Fungsi Utama Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi perusahaan mempunyai 3 makna menurut 

Romney dan Steinbart (2000), yaitu: 

1. Semua kegiatan dan transaksi yang ada diperusahaan dikumpulkan dan   

disimpan. 

2. Mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan. Hal ini dapat membantu pihak manajemen perencanaan untuk 

melaksanakan aktivitas perencanaan dan control. 

3. Memberikan pemantauan yang layak untuk melindungi aset perusahaan, 

termasuk data perusahaan. Pemantauan ini meyakinkan bahwa data     

disediakan saat diperlukan dan data itu bisa dipercayai dan akurat. 

2.1.3 Tujuan Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 
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Satu diantara  objek peningkatan sistem informasi akuntansi yaitu untuk 

memperkaya nilai bagi perusahaan. Menurut Handojo, Maharsi, dan Aquaria 

(2004), nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara berikut: 

1. Memberikan laporan yang sah dan susuai waktunya. 

2. Menerapkan sistem informasi akuntansi untuk menguatkan nilai dan      

menurunkan beban. 

3. Meluaskan pengambilan keputusan yang benar. 

4. Membagi pengalaman yang ada 

 

2.1.4 Subsistem Dasar dalam Sistem Informasi Akuntansi 

Indrajani (2008) mengelompokkan proses bisnis suatu perusahaan menjadi 

lima siklus transaksi. Lima siklus tersebut terdiri dari siklus jurnal umum dan 

laporan keuangan, siklus penerimaan, siklus pengeluaran, siklus konversi, dan 

siklus manajemen sumber daya manusia. Romney dan Steinbart (2000) 

menjelaskan bahwa lima siklus tersebut menyediakan data transaksi pada sistem 

jurnal umum dan laporan keuangan. Sistem jurnal umum dan sistem pelaporan 

keuangan termasuk seluruh aktivitas yang terkait dengan penyusunan laporan 

keuangan dan laporan menajerial lainnya. 

Indrajani (2008) juga menjelaskan bahwa pemrosesan data pada sistem 

pengeluaran dilakukan dengan dua sistem, yakni pemrosesan sistem pembelian 

dan hutang, dan sistem pemrosesan pengeluaran kas. Ada tiga proses utama dalam 

sistem pemrosesan pembelian dan hutang, yakni prosedur pembelian, prosedur 

penerimaan, dan prosedur hutang usaha. 
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2.1.5 Microsoft Access 

Microsoft Office Akses merupakan sebuah rancangan data berbasis  

komputerisasi untuk golongan perumahan dan pengusaha kecil hingga menengah. 

Program  ini merupakan kelompok dari program Microsoft Office. Aplikasi ini 

memakai tampilan yang grafis dan intuitif untuk memudahkan pengguna dalam 

menggunakannya  dan dengan menyimpan data ke data engine, Microsoft Jet 

database engine sehingga sangat praktis dan memudahkan untuk mencari data. 

 Untuk menangani pembuatan manipulasi data maka para programmer 

membuat sistem buatan sendiri dengan menggunakan Microsoft Akses sehingga 

Microsoft akses  sering digunakan kebanyakan oleh orang yang mempunyai usaha 

dalam golongan kecil ataupun menengah, dan mungkin juga untuk organisasi 

dalam golongan besar juga menggunakan Microsoft akses. 

Salah satu kelebihan Microsoft akses dari segi perspektif  yaitu  

kompatibilitas bahasa pemrogramannya, kueri dapat dibaca dan disunting melalui 

statemen Structured Query Language (SQL), dan statemen SQL dapat dipakai 

secara langsung didalam Macro dan VBA module untuk secara langsung 

memanipulasi tabel dalam access. Para pemakai dapat menggabungkan dengan 

menggunakan kedua jenis bahasa tersebut (VBA dan Macro) untuk memprogram 

form dan logika dan juga untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. 

Karena semua tabel, kueri, formulir dan laporan berbasis data disimpan 

dalam file database miliknya (*.MDB) maka akses dapat dikembangkan relatif 

lebih cepat. Untuk membuat kueri, akses grid desain menggunakan desain kueri, 

sebuah program yang grafis yang memudahkan pengguna untuk kueri tanpa harus 

mengetahui bahasa pemrograman SQL. 
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2.2 Sistem Pembayaran SPP 

2.2.1 Definisi Pembayaran SPP 

Menurut kamus bahasa Indonesia arti pembayaran adalah proses 

pembayaran, metode, kontrak pembayaran, dan pembayaran SPP bulanan berarti 

proses pengulangan pembayaran SPP yang dilakukan berulang – ulang, sekali 

dalam sebulan. 

2.2.2 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas (Pembayaran SPP) 

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas yaitu suatu prosedur organisasi 

yang diproduksi sesuai dengan peraturan perusahaan sesuai dengan model 

terintegrasi untuk kegiatan penerimaan kas dari transaksi penjualan rutin maupun 

tidak rutin. 

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas melalui beberapa proses baik 

secara manual maupun terkomputerisasi, yaitu mulai dari penggolongan, 

pencatatan, peringkasan transaksi dari peristiwa transaksi hingga menjadi 

pelaporan keuangan dalam rangka penerapan sistem tanggung jawab untuk 

anggaran yang terkait dengan penerimaan tunai. 

Sistem akuntansi penerimaan kas menurut Mulyadi (2008:439),    

merupakan suatu daftar yang dibentuk untuk melakukan transaksi penerimaan 

dana dari pendapatan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk 

kegiatan umum perusahaan. Penerimaan kas sekolah yayasan Radmila berasal dari 

dua sumber utama, yaitu pendapatan dari SPP murid Radmila dan pendapatan dari 

bantuan pemerintahan. 

 

2.2.3 Prosedur Penerimaan Kas 
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Menurut Hall (2009:239) terdapat dua aspek dalam proses pengumpulan, 

yaitu : 

1. Langkah-langkah penerimaan dokumen 

Faktur yang telah ditagih kepelanggan merupakan contoh dari dokumen 

kerja penagihan pembayaran dan dokumen ini berisi informasi utama yang 

dibutuhkan untuk akun pelanggan. Sehingga cek yang diterima dari 

pelanggan bersama dengan lampiran faktur pembayaran diterima dengan 

baik oleh ruang penerima dokumen.  

2. Departemen penerimaan tunai 

Dalam proses ini, cek yang tercecer dan tidak benar diterima dari ruang 

penerimaan dokumen dan bagian penerimaan uang telah 

mengidentifikasikannya. Setelah proses rekonsiliasi pengumpulan cek dan 

pembayaran, departemen keuangan akan mencatat jurnal penerimaan uang 

tunai. Departemen piutang, buku besar dan pengontrol merupakan  

departemen  yang dibutuhkan dalam penerimaan tunai 

 

2.3 Sistem Pengendalian Internal  

Pengendalian internal menurut Mulyadi (2010), meliputi susunan bagan 

perusahaan, prosedur dan tindakan terkoordinasi untuk menjaga dan melindungi 

kekayaaan perusahaan, menguji keakurasi dan keunggulan data akuntansi, 

memotivasi kemampuan dan memotivasi ketaatan dengan prinsip manajemen 

perusahaan. Kegiatan ini dijalankan oleh organisasi untuk mengarahkan dan 

mengontrol kegiatan organisasi. Kontrol yang baik menegaskan bahwa prosedur 

dan peraturan manajemen  diterapkan dan dilaksanakan dengan benar. 
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 Menurut Mulyadi (2010), pengendalian internal bermaksud untuk : 

a. Mengawal harta entitas. 

b. Mengukur keunggulan serta keakuratan data. 

c. Mendorong efisiensi. 

d. Memotivasi kepatuhan dengan kebijakan manajemen. 

 Prinsip-prinsip pengendalian internal menurut Mulyadi (2010) yaitu: 

a. Bagan organisasi merupakan kerangka kerja untuk membagi 

tanggung jawab sesuai fungsi untuk kegiatan utama perusahaan. 

Pemisahan tanggung jawab sesuai fungsi secara tegas merupakan 

struktur organisasi yang jelas. 

b. Formulir adalah salah satu jenis perantara yang dipakai untuk 

mencetak penerapan wewenang untuk memberikan otorisasi 

tercapainya suatu transaksi. Sistem, wewenang, izin dan prosedur 

memberikan proteksi yang memadai terhadap harta, utang, 

pendapatan, dan biaya. Hanya otorisasi dari pejabat yang memiliki 

wewenang dari suatu organisasi mempunyai tanggung jawab untuk 

mengizinkan berjalannya suatu transaksi. Susunan organisasi harus 

dibentuk untuk mengatur alokasi otorisasi untuk melaksanakan setiap 

transaksi.  

c. Praktek yang bagus dalam memenuhi tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi memastikan bahwa praktek yang sehat dipertahankan saat 

melakukan suatu transaksi. 

d. Karyawan yang kualitasnya memenuhi tanggung jawabnya. Suatu 

perusahaan akan mampu menghasilkan pekerjaan yang efisien dan 
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efektif apabila memiliki karyawan yang terampil dan jujur serta 

berkualitas dan memenuhi tanggung jawabnya. 

 

2.4 Penyajian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

harus mengandung setidaknya sebagai berikut : 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

b. Laporan laba atau rugi periode berjalan. 

c. Laporan perubahan ekuitas. 

d. Laporan arus kas. 

e. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian       

            akun-akun tertentu yang relevan. 

SAK juga menentukan jumlah yang sebanding, yang artinya bahwa laporan 

keuangan entitas dapat dinyatakan sempurna jika entitas menyajikan setidaknya 

dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas 

laporan keuangan yang terkait. 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2004), laporan keuangan yang dianalisi merupakan laporan 

yang terdiri dari pengolahan atau mengamati dari pada ikatan dan tendensi atau 

kecenderungan (trend). Guna menggolongkan posisi keuangan dari hasil operasi 

serta pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Keuangan yang dianalisis 

merupakan jenis laporan keuangan untuk mengetahui status prestasi keuangan 

entitas, serta untuk mengevaluasi prestasi keuangan entitas di masa mendatang 

(Munawir, 2004). 

Asiani. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Sekolah Yayasan Radmila. 

UIB Repository©2020



14 

 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 Menurut Harahap (2007), laporan keuangan yang dianalisis berarti 

memecah deskripsi laporan keuangan menjadi data yang lebih kecil dan melihat 

pentingnya relasi atau makna antara data kuantitatif dan non-kuantitatif untuk 

memahami bagaimana laporan keuangan diproses untuk menghasilkan keputusan 

yang tepat. 

 Fungsi analisis laporan keuangan menurut Harahap (2007), dapat 

digambarkan sebagai berikut:   

a. Dapat menyampaikan informasi yang lebih luas dan mendalam dari 

laporan keuangan biasa.  

b. Menelusuri informasi yang tidak terlihat dari laporan keuangan (explicit) 

atau informasi di balik laporan keuangan (implicit).  

c. Mampu menemukan kekeliruan yang terdapat dalam laporan keuangan. 

d. Mampu menghapus malasah yang tidak konsekuen dengan laporan 

keuangan yang terkait dengan komponen internal dan informasi yang 

diperoleh dari luar perusahaan.  

e. Memahami kepribadian yang akhirnya dapat mengarah pada tipe dan 

konsep yang terkandung dilapangan misalnya untuk perkiraan serta 

perkembangan.  

f. Perkembangan (rating) entitas bisa ditentukan berdasarkan karakter 

tertentu yang terkenal didunia bisnis. 

g. Tujuan laporan keuangan adalah tujuan dari analisis laporan keuangan 

yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pembuat 

keputusan yang juga termasuk: 

-    Mampu mengevaluasi pencapaian perusahaan. 
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-    Dapat melaporkan proyeksi perusahaan.  

- Mampu mengevaluasi keadaan keuangan waktu dulu dan waktu 

mendatang dari segi waktu tertentu seperti kondisi keuangan, hasil 

operasi entitas, likuiditas, solvabilitas, kegiatan, profitabilitas atau 

indikator pasar modal, menilai peningkatan dari waktu ke waktu, dan 

menilai komponen-komponen struktur keuangan.  
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