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Sistem Informasi Akuntansi

 Sistem berbasis komputer yang akan mengumpulkan dan 

memproses data akuntansi dan mengkomunikasikan 

informasi keuangan kepada pengambil keputusan.

 Menggunakan pendekatan proses untuk memberikan 

pemahaman atas siklus-siklus akuntansi.

 Sistem Akuntansi Manual:

 Menggunakan pendekatan komponen untuk memberikan 

pemahaman atas siklus-siklus akuntansi



Siklus akuntansi

 Siklus akuntansi terdiri dari prosedur-prosedur yang 

berkaitan dengan jenis-jenis transaksi tertentu, biasanya 

dikaitkan dengan proses bisnis utama perusahaan.

 Siklus akuntansi utama:

 Siklus Penerimaan

 Siklus Pengeluaran



Buku Besar Khusus

 Buku besar khusus berisi rincian posting atas saldo-saldo 

individu yang terdapat pada buku besar umum.

 Buku besar khusus biasa juga disebut buku (besar) pembantu

 Berdasarkan siklusnya, buku pembantu umumnya terbagi dua:

 Siklus penerimaan  Buku Pembantu Piutang

 Siklus pengeluaran  Buku Pembantu Utang

 Buku pembantu juga dipakai untuk “pengendalian total” dimana 

saldo total piutang/utang di buku besar umum harus sama 

dengan jumlah masing-masing saldo individu.



Pengendalian internal buku pembantu



Jurnal spesial

 Berdasarkan siklus utama yang memiliki frekuensi 

pencatatan tinggi, maka jurnal pada siklus utama tersebut 

juga spesial:

 Apabila transaksi tidak dapat dimasukkan ke jurnal-jurnal 

spesial di atas maka dicatat ke dalam jurnal umum.

Siklus Penerimaan Siklus Pengeluaran

Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal 

Penjualan Penerimaan Kas Pembelian Pengeluaran Kas

Semua transaksi Semua transaksi Semua transaksi Semua transaksi

penjualan sediaan penerimaan kas pembelian sediaan pengeluaran kas



Jurnal penjualan 

 Metode perpetual:

 Harga jual sediaan dicatat debit piutang, kredit penjualan

 Kos sediaan dicatat debit HPP, kredit sediaan



Posting ke buku pembantu

Posting ke buku pembantu 
biasanya dilakukan harian



Posting ke buku besar umum

Posting ke buku besar umum 
dilakukan bulanan/mingguan



Jurnal penerimaan kas

 Jurnal ini dipakai untuk mencatat semua akun yang 

berhubungan dengan transaksi penerimaan kas (tunai)



Jurnal Pembelian

Metoed perpetual & 
Posting ke B. Pembantu



Jurnal pembelian

Posting ke BB Umum



Jurnal pengeluaran kas

 Semua akun yang berhubungan dengan transaksi 

pengeluaran kas (tunai) dicatat.



Jurnal spesial lainnya

 Jurnal penyesuaian

 Akrual

 Deferal

 Jurnal penutup

 Ditutup ke akun sementara: ringkasan laba rugi

 Jurnal reklasifikasi

 Untuk mereklasifikasi akun demi kepentingan pelaporan 

keuangan yang benar (informasi berkualitas)

 Jurnal pembalik

 Membalik jurnal penyesuaian karena perbedaan waktu



Latihan
 Pada 1 Juni,  saldo buku pembantu piutang Ksatria Inc. :  Buto, Inc. 

2500; Cilembu, Co. 1900; Lumpia, Inc. 1600; dan PT Gethuk 1300. 
Transaksi bulan Juni sbb:
 1 | menambah modal kas bisnisnya 10.000

 3 | terima cek lunas dari PT Gethuk, dapat diskon tunai 2%

 6 | terima cek lunas dari Cilembu, Co., dapat diskon tunai 2%

 7 | jual sediaan tunai 6.135 atas sediaan dengan kos 4.090

 8 | jual sediaan 2/10, n/30
 1500, kos 1000 ke Cilembu

 2000, kos 1250 ke Buto

 3200, kos 1950 ke Gethuk

 11 | terima pengembalian kas atas barang dibeli yang rusak

 29 | terima cek lunas dari Gethuk dan Buto, diskon 2% hanya untuk saldo 
penjualan pada tanggal 8 Juni

 Buatlah jurnal spesial untuk transaksi diatas! Asumsikan saldo awal 
masing-masing buku besar telah diketahui.


