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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi 

Kebutuhan informasi di perusahaan telah menciptakan sistem-sistem 

informasi menurut bidangnya masing-masing. Informasi di bidang akuntansi 

telah menciptakan suatu sistem informasi akuntansi, demikian pula di bidang 

manajemen telah tercipta suatu sistem informasi manajemen. 

Informasi akuntansi yang tepat, akurat dan cepat akan membuat 

perusahaan menjadi sehat dan berkembang pesat. Oleh karena itu sistem 

informasi akuntansi menjadi suatu masalah yang penting bagi setiap 

perusahaan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem informasi 

akuntansi, kita perlu tahu pengertian sistem dan informasi itu sendiri. 

a. Pengertian Sistem 

Ada beberapa pengertian sistem yang dikemukakan oleh beberapa 

para ahli, diantaranya yaitu : 

Menurut Paul John dan Marshal B (2015:3), sistem (system) adalah 

serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi 

untuk mencapai tujuan. Sebagaian besar sistem terdiri dari subsistem yang 

lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. 

Menurut Anastasia dan Lilis (2011:3) sistem merupakan 

serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem 
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yang lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan.  

Menurut Azhar Susanto (2013:22) sistem adalah kumpulan/group 

dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik 

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

Sedangkan definisi sistem menurut Mulyadi (2010:6) sistem adalah 

suatu jaringan proseduryang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Suatu sistem terdiri dari atas 

unsur-unsur, dan unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari 

sistem yang bersangkutan. 

Menurut Jogiyanto (2010:2) mengemukakan bahwa sistem adalah 

sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan 

orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Suatu sistem lebih 

ditekankan pada suatu prosedur dimana prosedur tersebut adalah urutan 

yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) 

yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) 

dikerjakan, dan bagaimana (how) mengerjakannya. Sedangkan pengertian 

prosedur menurut Zaki Baridwan (2010:3) yang dikutip dari pendapat W. 

Gerald cole, prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan karena (klerikel) 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih 
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disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap 

transaksi yang sering terjadi.  

Menurut Marshal B dan Paul John (2005:65), sistem 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu : 

1) Sistem lingkaran terbuka adalah sistem yang tidak mempunyai elemen 

mekanisme kontrol dan tujuan. 

2) Sistem lingkaran tertutup adalah sistem yang disertai oleh adanya 

elemen mekanisme kontrol dan tujuan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk menyelesaikan 

suatu sasaran tertentu agar mempermudah bagi yang membuat dan 

menggunakan suatu sistem. Dengan kata lain, sistem adalah suatu 

hubungan yang berguna untuk mencapai sasaran tertentu. 

b. Pengertian Informasi 

Menurut Lilis dan Sri Dewi (2011:13) informasi adalah data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya. Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:38) informasi 

adalah hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari 

pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang 

tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang 

bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang 

informasi ini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu, informasi 
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merupakan hasil pengolahan data, memberikan makna atau arti dan 

berguna atau bermanfaat. 

Menurut Hall (2009:19), informasi adalah data yang disusun, 

diatur, diformat, dan disajikan  kepada pengguna informasi. Informasi 

dapat berupa dokumen operasional seperti pesanan penjualan, laporan 

yang terstruktur, atau sebuah pesan dalam layar komputer.  

Menurut Paul John dan Marshal B (2015:4) informasi 

(information) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk 

memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. 

Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik 

sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. 

 Meskipun demikian, ada batasan jumlah informasi yang dapat 

diserap dan diproses otak manusia. Kelebihan informasi (information 

overload) terjadi ketika batasan tersebut terlewati, mengakibatkan 

penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan 

biaya penyedia informasi. Perancang sistem informasi menggunakan 

teknologi informasi (TI-information technology) untuk membantu 

pengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif.  

 Nilai informasi  (value of information) adalah keuntungan yang 

dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. 

Keuntungan informasi meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan 

pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan untuk 

merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Biaya ini mencakup waktu 
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dan sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan dan 

mendistribusikan informasi. Biaya informasi dan keuntungan menjadi  

sulit untuk diukur, dan sulit untuk ditentukan nilai diharapkan sebaiknya 

dihitung secara efektif sehingga biaya untuk mendapatkan informasi 

tersebut tidak melebihi keuntungannya. 

Informasi sangat penting dalam suatu organisasi. Informasi 

mengarahkan dan memperlancar kegiatan sehari-hari. Suatu sistem yang 

kurang mendapat informasi akan menjadi kerdil dan kurang berguna 

karena masukan-masukan dari data kurang berfungsi dengan baik. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa informasi 

merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian nyata (fakta) yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Dengan kata lain, informasi adalah fakta yang mempunyai arti 

dan berguna untuk mencapai tujuan tertentu.  

Agar informasi dapat bermanfaat bagi pemakainya, menurut Paul 

John dan Marshal B (2015:5) maka informasi harus memiliki kualitas atau 

karakteristik sebagai berikut : 

1) Relevan 

Relevan disini dapat diartikan mengurangi ketidakpastian, 

meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau 

memperbaiki ekspektasi sebelumnya. 
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2) Reliabel  

Maksudnya bebas dari kesalahan atau bias, menyajikan kejadian 

atau aktivitas organisasi secara akurat. 

3) Lengkap  

Yaitu tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau 

aktivitas yang diukur. 

4) Tepat waktu 

Diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambil keputusan dalam 

mengambil keputusan. 

5) Dapat dipahami 

Disajikan dalam format yang dapat dimengerti dan jelas. 

6) Dapat diverifikasi 

Yaitu dua orang yang independen dan berpengetahuan di 

bidangnya, dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama. 

7) Dapat diakses 

Tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya dan 

dalam format yang dapat digunakan. 

c. Pengertian Akuntansi 

Menurut Warren Reev Fees (2005:10), secara umum, akuntansi 

dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan. 
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Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:3), akuntansi adalah bahasa 

atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang 

kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam 

jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada 

waktu (periode tertentu). 

Menurut Anastasia dan Lilis (2011:14) akuntansi merupakan proses 

mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan mengkomunikasikan 

peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi (bisnis maupun 

nonbisnis) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi 

bisnis tersebut (pengguna informasi). Pada dasarnya fokus utama dari 

akuntansi adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa 

ekonomi atau kegiatan perusahaan yang dapat dinyatakan dalam satuan 

moneter sehingga dapat dicatat oleh seorang akuntan.  

Jadi akuntansi merupakan suatu sistem yang memberikan informasi 

kuantitatif mengenai bisnis-bisnis ekonomi, terutama sifat-sifat keuangan 

yang ditujukan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomis. 

d. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

manajemen didalam pengambilan suatu keputusan. Dan untuk 

menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, diperlukan suatu 

sistem informasi yang dapat memenuhi keinginan perusahaan itu sendiri. 

Dan dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian sistem informasi 

akuntansi menurut para ahli, yaitu : 
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 Menurut Azhar Susanto (2013:72) sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan atau group dari sub sistem/bagian/komponen apapun 

baik fisik atau no fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan 

bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang 

berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. 

Menurut Howard F. Stettler dikutip oleh Zaki Baridwan (2010:3), 

sistem informasi akuntansi adalah suatu formulir-formulir, catatan-

catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 

data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik untuk laporan-laporan yang diperlukan oleh 

manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga 

pemerintaha untuk menilai hasil operasi perusahaan. 

Menurut Paul John dan Marshal B (2015:10), sistem informasi 

akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi 

pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, 

data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta 

pengendalian internal dan ukuran keamanan.  

Menurut Anastasia dan Lilis (2011:4), sistem informasi akuntansi 

adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data 

serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan.  
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Menurut Mulyadi (2010:3), sistem informasi akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian 

rupa, untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen dalam pengelolaan  

Menurut Jogiyanto (2010:225), sistem informasi akuntansi adalah 

sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis aliran 

dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. 

Menurut Wahyono (2008:17), sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari 

komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

penyajian informasi. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem 

informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, 

teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan 

untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi 

rutin tertentu. 

2.2 Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Anastasia dan Lilis (2011:5) lingkup sistem informasi 

akuntansi dapat dijelaskan dari manfaat yang didapat dari informasi 

akuntansi. Manfaat atau tujuan sistem informasi akuntansi tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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a.  Mengamankan harta/kekayaan perusahaan. Harta/kekayaan di sini 

meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap 

perusahaan. Tidak ada pemilik yang senang jika uang perusahaan dicuri 

orang (entah itu karyawan maupun orang asing). 

b.  Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Misal, 

pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai barang apa 

yang diminati oleh konsumen. Membeli barang dagangan yang kurang 

laku berarti kas akan terjebak dalam persediaan (yang sulit laku tersebut) 

dan berarti kehilangan kesempatan untuk membeli barang dagangan yang 

laku. Oleh karena itu informasi mengenai persediaan yang laris 

merupakan kunci sukses sebuah swalayan. Informasi semacam ini dapat 

diakses dengan mudah jika toko swalayan tersebut membangun sistem 

informasi yang baik. 

c.  Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Besarnya pajak yang dibayar 

tergantung pada omset penjualan (jika pengelola memilih menggunakan 

norma dalam penghitungan pajaknya) atau tergantung pada laba rugi 

usaha (jika pengelola memilih untuk tidak menggunakan norma dalam 

penghitungan pajaknya). 

d.  Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. 

Sistem informasi dapat juga dimanfaatkan untuk penilaian kinerja 

karyawan atau divisi. Sebagai contoh, pengelola toko swalayan dapat 
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memanfaatkan data penjualan untuk menilai kinerja kasir. Kasir mana 

yang lebih cepat dan lebih cermat dalam melayani pelanggan. 

e. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan). Data 

yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit 

(pemeriksaan). Satu hal yang penting, audit bukan eksklusif milik 

perusahaan publik. Semua perusahaan mesti siap untuk menghadapi 

pemeriksaan (sekalipun perusahaan perseorangan). 

f. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran 

perusahaan. Anggaran merupakan alat yang sering digunakan perusahaan 

untuk mengendalikan pengeluaran kas. Anggaran membatasi pengeluaran 

seperti yang telah disetujui dan menghindari pengeluaran yang seharusnya 

tidak dikeluarkan, dan berapa besarnya. 

g. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. Selain berguna untuk membandingkan informasi yang 

berkaitan dengan anggaran dan biaya standar dengan kenyataan seperti 

yang telah dikemukakan sebelumnya, data historis yang diproses oleh 

sistem informasi dapat digunakan untuk meramal pertumbuhan penjualan 

dan aliran kas atau untuk mengetahui tren jangka panjang beserta 

korelasinya.  

Menurut Daranatha (2009:35) tujuan umum penyusunan sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memperbaiki informasi yang diberikan oleh sistem dalam kualitas, 

ketepatan waktu atau struktur dari informasi tersebut. 
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b. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yang 

berarti memperbaiki daya andal informasi akuntansi dan menyediakan 

catatan yang lengkap sebagai pertanggungjawaban dalam melindungi 

harta perusahaan. 

c. Untuk menurunkan biaya dalam menyelenggarakan catatan akuntansi. 

Dari ketiga tujuan tersebut harus dipertimbangkan pada waktu 

penyusunan suatu sistem informasi akuntansi, sehingga dapat diharapkan 

tidak ada salah satu tujuan yang terlewatkan. 

 

2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Yuli Apriani (2004:11), ada enam fungsi dari sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data/transaksi 

Upaya pengumpulan data/transaksi biasanya terdiri dari tahap 

penangkapan data (data capture) menarik data ke dalam sistem. Setelah 

“ditangkap” data biasanya dicatat ke dalam formulir-formulir yang 

dikenal sebagai dokumen sumber, juga biasa diabsahkan (validated) untuk 

menjamin kecermatan dan dikelompokkan agar bisa ditempatkan pada 

kategori yang telah ditentukan, sebelumnya dan selanjutnya data bisa 

dipancarkan atau dipindahkan dari tempat “penangkapan” ke tempat 

“pemprosesan”. 

b. Pemprosesan data / transaksi 

Sebelum menjadi informasi yang berguna, data / transaksi yang 

telah dikumpulkan harus diproses terlebih dahulu. Di sini bisa dilakukan 
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tahap pengabsahan (validasi) dan pengelompokkan (klasifikasi) 

tambahan. Data yang terkumpul bisa diikhtisarkan dengan menjumlahkan 

transaksi yang sejenis. Kadang data dialihkan (transcribed) ke dokumen 

atau media lain. Data juga bisa ditumpuk dengan mengumpulkan 

transaksi yang serupa dalam satu kelompok dokumen. Selanjutnya, data 

yang telah ditumpuk biasanya dipilah untuk disusun berdasarkan satu 

karakteristik tertentu. Jika data kuantitatif dilibatkan, langkah perhitungan 

dan pembandingan sering dilakukan, karena itu data baru bisa diciptakan. 

c. Pemanajemenan data 

Tugas manajemen data terdiri dari tiga langkah pokok, 

penyimpanan, pemutakhiran dan pengambilan ulang. Penyimpanan data 

bisa dilakukan dalam arsip, file, atau database dengan cara yang relatif 

permanen atau bersifat sementara menunggu pemerosesan selanjutnya. 

Pemutakhiran menyesuaikan data yang tersimpan agar mencerminkan 

operasi, peristiwa dan keputusan yang terbaru. Pengambilan ulang 

merupakan usaha mengambil kembali data yang tersimpan untuk diproses 

lebih lanjut agar dapat menjadi suatu informasi yang berguna. 

d. Pengendalian dan pengamanan data 

Data yang dimasukkan ke dalam pemerosesan bisa salah, hilang, 

atau dicuri selama pemerosesan catatan bisa dipalsukan, dan sebagainya. 

Untuk itu, maka salah satu tugas penting pada sistem informasi adalah 

melindungi dan menjamin keakuratan data termasuk informasinya. Alat 
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kendali dan cara pengamanan dapat meliputi otorisasi, laci idlas yang 

terkunc, rekonsiliasi, verifikasi, dan tinjauan. 

e. Pengadaan informasi 

Tugas akhir dari sistem informasi, yaitu penyampaian informasi 

kepada pemakai. Pelaporan meliputi penyiapan laporan dari data yang 

telah diproses, yang telah disimpan atau keduanya. Sedangkan 

pengkomunikasian terdiri dari penyajian laporan sedemikian rupa agar 

lebih dimengerti dan berguna bagi  pemakai atau penyampaian laporan 

secara langsung kepada pemakai. 

f. Pertimbangan perancangan sistem pemrosesan 

Menurut Hall seperti yang dikutip oleh Yuli Apriani (2004:10), 

konsep perancangan sistem seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip 

perusahaan. Berikut ini dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam 

prioritas perancangan sistem adalah sebagai berikut : 

1) Tujuan dalam perencanaan sistem dan usulan proyek seharusnya 

dicapai untuk menghasilkan kemajuan dan kemampuan sistem yang 

lebih besar. 

2) Mempertimbangkan trade-off yang memadai antara manfaat dari 

tujuan perancangan sistem dengan biaya yang dikeluarkan. 

3) Berfokus pada permintaan fungsional dari sistem 

4) Melayani berbagai macam tujuan 

5) Perancangan sistem memperhatikan keberadaan dari pengguna sistem 

(user). 
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 Sedangkan menurut Barry E. Cushing seperti dikutip oleh Yuli 

Apriani (2004:9) mengemukakan bahwa : 

a. Kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan organisasi. 

b. Berdasarkan kelayakan ekonomis, berarti sistem memiliki net present 

value positif. 

c. Kelayakan operasional, input dikumpulkan ke sistem dan outputnya dapat 

digunakan. 

d. Kelayakan perilaku, berarti sistem berdampak pada kehidupan kualitas 

kerja users. 

e. Kelayakan teknis, ketersediaan teknologi untuk mendukung sistem serta 

teknologi mudah diperoleh atau dikembangkan. 

f. Disesuaikan dengan kebutuhan informasi users. 

 

2.4 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Agus Mulyanto. (2009:2) jika dibandingkan dengan sistem 

informasi yang lain sistem informasi akuntansi memiliki beberapa 

karakteristik yang berbeda, meliputi : 

a. Mempunyai komponen sistem. Suatu sistem tidak berada dalam 

lingkungan yang kosong, tetapi sebuah sistem berada dan berfungsi di 

dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari 

sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk 

satu kesatuan. Apabila suatu sistem merupakan salah satu dari komponen 

sistem lain yang lebih besar, maka akan disebut dengan subsistem, 

sedangkan sistem yang lebih besar tersebut adalah lingkungannya. 



 24 

b. Mempunyai batasan sistem. Batas sistem merupakan pembatas atau 

pemisah antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan 

lingkungan luarnya. 

c. Mempunyai lingkungan. Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari 

sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang 

menguntungkan ataupun yang merugikan. Pengaruh yang menguntungkan 

ini tentunya harus dijaga sehingga akan mendukung kelangsungan operasi 

sebuah sistem. Sedangkan lingkungan yang merugikan harus ditahan dan 

dikendalikan agar tidak menganggu kelangsungan sebuah sistem. 

d. Mempunyai penghubung antar komponen. Penghubung (interface) 

merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem 

yang lainnya. Penghubung inilah yang akan menjadi media yang 

digunakan data dari masukan (input) hingga keluaran (output). Dengan 

adanya penghubung, suatu subsistem dapat berinteraksi dan berintegrasi 

dengan subsistem yang lain membentuk satu kesatuan. 

e. Mempunyai masukan. Masukan atau input merupakan energi yang 

dimasukan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan 

(maintenance input), yaitu bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut 

dapat beroperasi dan masukan sinyal (signal input), yaitu masukan yang 

diproses untuk mendapatkan keluaran. 

f. Mempunyai pengolahan. Pengolahan (process) merupakan bagian yang 

melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang 

diinginkan. 
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g. Mempunyai sasaran dan tujuan. Suatu sistem pasti memiliki sasaran 

(objective) atau tujuan (goal). Apabila sistem tidak mempunyai sasaran, 

maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Tujuan inilah yang 

mengarahkan suatu sistem. Tanpa adanya tujuan, sistem menjadi tidak 

terarah dan terkendali. 

h. Mempunyai keluaran. Keluaran (output) merupakan hasil dari 

pemrosesan. Keluaran dapat berupa informasi sebagai masukan pada 

sistem lain atau hanya sebagai sisa pembuangan. 

i. Mempunyai umpan balik (feedback). Umpan balik diperlukan oleh bagian 

kendali sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam 

sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal. 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Terdapat berbagai faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun 

sistem informasi akuntansi. Faktor-faktor itu merupakan hal diluar sistem 

akuntansi, tetapi menentukan keberhasilan dari suatu sistem. Faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi 

menurut Zaki Baridwan (2010:7) adalah : 

a. Sistem informasi akuntansi yang disusun ini harus mempunyai prinsip 

cepat yaitu bahwa sistem informasi akuntansi harus menyediakan 

informasi yang diperlukan tepat pada waktunya dapat memenuhi 

kebutuhan dan dengan kualitas yang sesuai. 

b. Sistem informasi akuntansi yang disusun itu harus mampu memenuhi 

prinsip aman yang berarti bahwa sistem informasi akuntansi harus dapat 
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menjaga keamanan harta milik perusahaan makan sistem informasi 

akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pengawasan intern. 

c. Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah 

yang berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi 

itu harus dapat ditekan sehingga tidak mahal, dengan kata lain 

dipertimbangkan biaya (cost) dan manfaat (benefit) dalam menghasilkan 

suatu informasi. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

dalam penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi 

akuntansi yang akan disusun harus menyediakan informasi yang diperlukan 

tepat pada waktunya yang dapat menjaga keamanan harta kekayaan milik 

perusahaan serta harus dapat menekan biaya dengan kata lain 

mempertimbangkan biaya dan manfaat. 

 

2.6 Pengguna Sistem Informasi Akuntansi 

Ada beberapa pengguna sistem informasi akuntansi, seperti yang 

dikutip pada buku sistem informasi akuntansi oleh George H. Bodnar dan 

William S. Hopwood yang dikutip oleh Yuli Apriani (2004:23), bahwa 

pemakai informasi akuntansi dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu : 

a. Pemakai ekstern yang mencakup pemegang saham, investor, kreditor, 

pemerintah, pelanggan dan pemasok, pesaing, serikat pekerja, dan 

masyarakat secara keseluruhan. Pemakai ekstern menerima dan 

tergantung pada beragam keluaran dari sistem informasi akuntansi suatu 
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organisasi. Sebagian keluaran ini bersifat rutin. Misalnya, transaksi 

hutang dagang dengan pemasok, membutuhkan keluaran seperti pesanan 

pembelian dan cek dari sistem informasi akuntansi organisasi yang 

bersangkutan. 

b. Pemakai intern terutama para manajer, kebutuhannya bervariasi 

tergantung pada tingkatannya dalam organisasi atau terhadap fungsi yang 

mereka jalankan. 

 

2.7 Pengertian Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

a. Pengertian Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Menurut Panduan Bantuan Operasional Sekolah Departemen 

Pendidikan Sekolah (2009:6) program bantuan operasional sekolah (BOS) 

adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program 

wajib belajar. 

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Tujuan umum dari program bantuan operasional sekolah (BOS) 

adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan 

dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. 

Sedangkan menurut Depdiknas (2006:8) tujuan khusus dari 

program bantuan operasional sekolah (BOS) adalah sebagai berikut : 

1) Membebaskan biaya seluruh siswa/i miskin di tingkat pendidikan 

dasar dari beban biaya operasional, baik  di sekolah negeri maupun 

sekolah swasta. 
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2) Membebaskan biaya seluruh siswa/i SD negeri dan SMP negeri 

terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional  (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internaasional 

(BSI). 

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa/i di sekolah 

swasta. 

c. Larangan Pengguna Dana BOS 

1) Disimpan dengan maksud dibungakan 

2) Dipinjam kepada pihak lain 

3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan 

memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tour study dan 

sejenisnya. 

4) Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/ 

kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk 

menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

5) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru 

6) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru atau siswa untuk 

kepentingan pribadi (bukan investaris sekolah), kecuali untuk siswa 

penerima SSM 

7) Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat 

8) Membangun gedung atau ruangan baru 

9) Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses 

pembelajaran. 

10) Menanamkan saham 
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11) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah secara penuh. 

12) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan 

operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan 

hari besar nasional dan upacara keagamaan. 

13) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, 

pendamping terkait program BOS, perpajakan program BOS yang 

diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan Provinsi, 

Kabupaten, Kota, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

2.8 Laporan Keuangan dan Komponen Laporan Keuangan 

a. Laporan Keuangan 

 Nurdiono (2007:23) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan dana, catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan 

yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 

harga. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa tujuan umum 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 
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besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

b. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba 

Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya 

memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, 

yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya 

perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada 

kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan 

tersebut. 

PSAK Nomor 45 (IAI, 2004) memberikan pengertian tujuan 

laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi 

yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota 

organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi 

sekolah atau organisasi nirlaba. 

Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba juga memiliki 

kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu 

untuk menilai: 

1) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk 

terus memberikan jasa tersebut, dan 
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2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja 

manajer. 

Secara rinci, menurut PSAK No. 45 (IAI, 2004) tujuan laporan 

keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk 

menyajikan informasi mengenai: 

1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi 

2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai 

dan sifat aktiva bersih 

3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu 

periode dan hubungan antara keduanya 

4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, 

memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang 

berpengaruh pada likuiditasnya, dan 

5) Usaha jasa suatu organisasi. 

c. Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba 

IAI (2004) di dalam PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa 

komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi: 

1.1 Laporan Posisi Keuangan 

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan 

informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada 

waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang 

digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan 
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keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota 

organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai: 

1) Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara 

berkelanjutan 

2) Likuiditas, fleksibiltas keuangan, kemampuan untuk memenuhi 

kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. 

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan 

keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, 

fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. 

Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva 

dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu 

kelompok yang relatif homogen. Laporan keuangan mencakup 

organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, 

kewajiban dan aktiva bersih. 

1.2 Laporan Aktivitas 

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi 

mengenai : 

1) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan 

sifat aktiva bersih. 

2) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain 

3) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai 

program atau jasa. 
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Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama 

dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, 

dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi kreditur dan 

pihak lainnya untuk : 

1) Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. 

2) Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan 

memberikan jasa 

3) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. 

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih 

terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu 

periode. Laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian 

yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai 

penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika 

penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan 

keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut 

klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama 

dan aktivitas pendukung. Di samping itu, organisasi nirlaba dianjurkan 

untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut 

sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, pemeliharaan 

gedung.  

1.3 Laporan Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. 
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Dalam penyajiannya, laporan arus kas organisasi nirlaba disajikan 

sesuai PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas (IAI, 2004). Laporan 

arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

menggunakan salah satu dari aktivitas operasi dengan menggunakan 

salah satu metode berikut ini : 

1) Metode langsung : dengan metode ini kelompok utama dari 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. 

2) Metode tidak langsung : dengan metode ini laba atau rugi bersih 

disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan 

kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau 

pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan 

unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas 

investasi atau pendanaan. 

Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus 

dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan 

keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut 

menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. Selain hal-hal yang 

tercantum dalam PSAK No. 2 tersebut, laporan arus kas organisasi 

nirlaba mendapat tambahan sebagai berikut: 
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1) Aktivitas pendanaan 

a) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi 

untuk jangka panjang. 

b) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan 

pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi 

(endowment). 

c) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka 

panjang. 

2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan 

pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva 

investasi. 

1.4 Catatan atas Laporan Keuangan  

Adalah penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan 

laporan keuangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan 

neraca, perhitungan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan 

perubahan posisi keuangan. Menurut Nurdiono (2007:26) biasanya 

catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut : 

1) Informasi umum mengenai lembaga 

2) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan  

3) Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian 

lebih lanjut  
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4) Kejadian setelah tanggal neraca 

5) Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 

 

2.9 Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Anastasia dan Lilis (2011:82) pengendalian internal adalah 

semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh 

suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek 

keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan 

efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang 

telah ditetapkan.  

Sebuah sistem informasi yang tidak memasukkan unsur pengendalian 

internal besar kemungkinannya sistem informasi tersebut tidak ada gunanya. 

Salah satu tujuan pengendalian internal adalah menghasilkan informasi 

keuangan yang andal dan dapat dipercaya.  

Menurut Mulyadi (2010:163) sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang 

hendak dicapai dan bukan pula pada unsur yang membentuk sistem tersebut. 

Dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik 
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dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin 

pembukuan maupun komputer. 

Menurut Zaki Baridwan (1994:138) sistem pengendalian dapat 

dikelompokkan ke dalam lima kelompok besar sebagai berikut : 

a. External Control 

 Fungsi pengendalian tersebut berasal dari dan dilakukan oleh 

kelompok seperti fungsi pemeriksaan dan konsultan, manajemen pucak, 

kelompok staf pengendalian khusus. Mereka membantu terbentuknya 

suatu independen check pada seluruh aktivitas sistem informasi melalui 

penggunaan sistem, pengamatan dan umpan balik. 

b. Administrative Controls 

 Pengendalian tersebut merupakan tanggung jawab sistem 

informasi manajemen. Hal ini mencakup fungsi manajemen tradisional 

seperti: pembentukan rencana (penelitian, seleksi, penugasan dan 

pelatihan pegawai), pengembangan dan implementasi standar kinerja, 

serta koreksi atas penyimpangan dari standar. 

c. Operational Controls 

 Pengendalian ini secara langsung berhubungan dengan operasi 

pemrosesan data dan memberi keyakinan bahwa transaksi telah ditangani 

secara memadai serta data secara akurat dan dapat dipercaya 

dikonversikan menjadi informasi. Pengendalian ini mencakup : (a) input 

control, (b) processing control (program controls, operating system 



 38 

controls, and hardware controls, (c) computer operation controls, (d) 

database and library controls. 

d. Documentation controls 

 Pengendalian dokumen mengacu pada seluruh komunikasi dan 

dokumen yang menyatakan bagaimana sistem beroperasi. Dokumen 

berisi: laporan pengembangan sistem, sistem bagan arus, file, record, and 

report layouts, bagan arus program dan tabel keputusan, prosedur 

pengujian, daftar sumber dan objek program, dan prosedur manual umum. 

e. Security controls 

 Pengendalian ini mencakup seluruh fisik dan prosedur operasi 

yang digunakan untuk membantu keyakinan bahwa sistem operasi tidak 

disalahgunakan oleh pihak luar maupun pihak dalam secara tidak sah. 

 

2.10 Hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi dengan Sistem 

Pengendalian Internal Sekolah 

Sistem informasi akuntansi yang baik harus mengandung unsur 

pengendalian internal, sehingga sangat berguna untuk mencegah atau 

mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh 

perusak kesalahan-kesalahan atau kekurangan. Pengendalian internal yang 

baik juga dapat melacak kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sehingga 

dapat dikoreksi. Hal ini sesuai dengan pengertian menurut Yuli Apriani 

(2004 : 25), pengendalian internal adalah suatu sistem pengendalian yang 

meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang 

ditetapkan dalam sekolah dengan tujuan untuk : 
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a. Mengamankan aktivitas sekolah 

b. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi 

c. Meningkatkan efisien dan  

d. Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran 

sekolah. 

Menurut Leonard, Davis dan C. Wayne Alderman seperti yang telah 

dikutip oleh Syahbillal Akbar (2010 : 55) telah dijelaskan sebelumnya 

maka: “tanpa pengendalian yang terintegrasi, sebesar apapun suatu sistem 

informasi, sistem informasi itu tidak akan berjalan dengan baik. 

Pengendalian yang terintegrasi dengan sistem itu akan lebih baik dari pada 

pengendalian itu ditambah setelah sistem itu berjalan. 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengendalian internal 

bertujuan untuk menjaga integrasi informasi akuntansi, melindungi aktiva 

perusahaan terhadap kecurangan pemborosan dan pencurian yang dilakukan 

oleh pihak diluar maupun di dalam. Selain itu pengendalian internal harus 

dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, 

agar penerapan sistem informasi akuntansi berjalan dengan efektif. Oleh 

karena itu, terdapat hubungan yang erat antara sistem pengendalian internal 

dengan sistem informasi akuntansi. Apalagi sekarang salah satu unsur 

sistem pengendalian internal adalah sistem informasi akutansi. 

Untuk menghasilkan informasi yang akurat handal diperlukan suatu 

sistem pengendalian internal terutama untuk menghasilkan keakuratan data 

akuntansi. Sebaiknya organisasi memerlukan sistem informasi akuntansi 
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yang memadai sebagai salah satu unsur untuk mendukung terciptanya 

sistem pengendalian intern. 

Prosedur yang terdapat pada sistem informasi akuntansi 

membutuhkan pengendalian yang tak hanya mencakup aktivitas 

pengendalian yang ada dalam sistem informasi akuntansi saja akan tetapi 

pengendalian internal secara umum, tanpa pengendalian internal yang baik 

suatu sistem tidak akan berjalan sempurna, tanpa sistem informasi 

akuntansipun pengendalian internal tidak ada gunanya.  

 

2.11 Pandangan Islam 

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha dimana peserta 

didik diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam 

kehidupannya. Tentu dengan harapan agar peserta dapat menjadi lebih baik 

dan bisa mengembangkan potensi dirinya dan bermanfaat untuk lingkungan. 

Dalam Al-Qur’an dengan jelas Allah SWT berfirman : 

Q.S. Al – Mujadillah ayat : 11 

                       

                       

               

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman , apabila dikatakan kepadamu 

“Berlapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan 

“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Dengan ilmu segala persoalan dan problema yang dihadapi manusia 

akan dengan mudah dapat terselesaikan persoalan-persoalan yang rumit 

yang membuat manusia menderita dengan ilmu dapat teratasi pada kontek 

inilah Allah SWT menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi 

Muhammad SAW : 

             

Artinya:  “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan” (Al-Alaq 96:1) 

 

Secara tersirat ayat ini memerintahkan manusia untuk selalu belajar 

dan belajar. Posisinya sebagai wahyu yang diturunkan pertama kali seakan 

ingin menegaskan bahwa sebelum bertindak dan melangkah kemampuan 

yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam belajar. Dengan kata lain 

adalah hal terpenting yang harus dimiliki manusia sebelum hal-hal lain 

karena dengan ilmu manusia akan lebih bermanfaat bagi lingkungan daan 

sesamanya. Dan oleh karena itulah manusia pada akhirnya akan lebih tinggi 

derajatnya. Seperti telah dijanjikan Allah SWT dalam ayat diatas, begitu 

pentingnya suatu ilmu dalam agama islam. 

Dalam konteks itu pulalah Negara sebagai institusi yang mempunyai 

tanggungjawab untuk mengayomi masyarakatnya dan menciptakan usaha-

usaha agar bagaimana seluruh elemen yang ada ditengah-tengah masyarakat 

dapat mengenyam pendidikan dengaan harapan pendidikan tersebut dapat 

mengantarkan Negara ini menjadi negeri yang maju dan sejahtera hal ini 

dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23  tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Sedangkan menurut istilah Pendidikan Islam adalah sebuah proses 

yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, 

beriman dan bertaqwa, kepada tuhan serta mampu mewujudkan 

eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan 

kepada ajaran Al-Qur’an dan sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti 

terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir. 

Pada hakikatnya pendidikan agama islam adalah upaya transfer 

nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara 

berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi 

dan aspirasi sebagai tolak ukur dalam perbuatan sikap maupun pola 

berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali 

kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. 

Berdasarkan tekad itulah maka kehidupan beragama dan pendidikan 

agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi 

dan struktur pemerintah. 

Pengembangan nasional memang dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal 

ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antar 

pembangunan bidang jasmani dan rohani antar bidang material daan 

spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara 

seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan 

bidang agama. 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai evaluasi sistem informasi akuntansi dalam 

penerimaan dan   pengeluaran kas pada dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) sebagai alat pengendalian internal sudah ada yang melakukan 

penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat melalui 

tabel dibawah ini : 

No Penelitian Variabel Analisis Hasil penelitian 

1.  Syahbillah 

(2010) 

Evaluasi sistem 

informasi akuntansi 

atas prosedur 

penerimaan kas dan 

pengeluaran kas dana 

program bantuan 

operasional sekolah 

(BOS) dan program 

bantuan operasional 

pendidikan (BOP) 

sebagai penyedia 

informasi 

pengendalian internal 

Analisis 

kualitatif 

deskriptif, 

flowchart 

1. Telah memiliki sistem informasi 

akuntansi atas penerimaan daan 

pengeluaran kas dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) dan 

bantuan operasional pendidikan 

(BOP) 

2. Pelaksanaan rancangan flowchart 

pada sistem informasi akuntansi 

belum terbentuk. 

2. Zikarman 

(2013) 

Implementasi 

kebijakan dana 

bantuan operasional 

sekolah (BOS) 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Kebijakan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) sudah 

cukup baik dalam pelaporan, 

pengelolaan, kejelasan sasaran 

dalam pengunaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) 

3.  Fagella 

(2015) 

Efektivitas program 

penggunaan dana 

bantuan operasional 

sekolah (BOS) 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif, 

rumus 

statistik 

Efektivitas program penggunaan 

dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) kurang tepat waktu dalam 

penerimaannya serta persepsi 

masyarakat baik terhadap kriteria 

penerimaan dan penggunaan dana 

bantuan operasional sekolah 
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(BOS). 

4.  Monika 

(2012) 

Analisis pengelolaan 

dana bantuan 

operasional sekolah 

(BOS)  

Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) belum 

terlalu baik, ini disebabkan karena 

masih adanya kesalahan, yaitu 

kurangnya kelengkapan 

administrasi dalam bendel SPJ 

yang berisi bukti transaksi. 

5.  Sakinah 

(2011) 

Evaluasi sistem  

penyaluran dana 

bantuan operasional 

sekolah (BOS) 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Evaluasi sistem penyaluran dana 

bantuan operasional sekolah 

(BOS) sudah sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan serta 

penyampaian laporan penggunaan 

dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) sudah tepat waktu. 

 

2.13 Kerangka Pemikiran 

Wawasan tentang pendidikan sebagai proses belajar sepanjang hayat, 

menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan 

kegiatan wajib belajar kepada masyarakatnya. Sehingga pemerintah membuat 

suatu perancangan dan implementasi program wajib belajar gratis yaitu 

dengan adanya program bantuan operasional sekolah (BOS). Dengan hal ini 

diharapkan membantu seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti 

program wajib belajar sembilan tahun. 

Dalam proses program dana bantuan operasional (BOS) dibutuhkan 

suatu evaluasi sistem informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan evaluasi 

sistem informasi akuntansi harus memuat secara terperinci bagaimana proses 

penerimaan dan pengeluaran kas dana bantuan operasional sekolah (BOS) 

sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pengendalian 

internal. 


