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Definisi Sistem Akuntansi

Definisi Sistem
Sistem adalah sutu perangkat dari prosedur-prosedur yang

saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema
yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi
utama dari perusahaan. Menurut W. Geral Cole (Baridwan, 1991)
prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical),
biasanya melibatkan bebrapa orang dalam suatu bagian atau
lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan seragam
terhadap transaksi-transaksi pemsahaan yang sering terjadi.

Menurut Steven (Baridwan, 1991) sistem adalah suatu
kesatuan (entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub
sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Harnanto (1987) sistem adalah suatu kerangka dari
prosedur yang diintegrasikan dan diciptakan untuk dapat
mengikuti, mencatat dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan salah satu bidang akuntansi
dalam suatu perusahaan.

Menurut (W. Gerald Cole dalam Baridwan, 1971) sistem
adalah suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling
berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang
menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi
utama dari perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan-
urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan adanya
pelakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan
yang sering terjadi.

Menurut (Steven A. Moscove dalam Baridwan, 1971) sistem
adalah suatu kesatuan (entity) yang terjadi dari bagian-bagian
(disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk
mecapai tujuan-tujuan terdahulu. Sedangkan menurut (Mulyadi,
1993) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut
pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok
perusahaan.
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Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya
melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih,
yang dibuat untuk menjalani penanganan secara seragam
transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Jadi yang dimaksud dengan kegiatan klerikal yaitu mencatat
informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar :
a. Menulis
b. Mengadakan
c. Menghitung
d. Memberi kode
e. Mendaftar
f. Memilih
g. Memindah
h. Membandingkan.

Menurut Samsul (1992) prosedur adalah merupakan
tindakan-tindakan yang harus dilalui untuk melakukan suatu
transaksi agar aman dan lancar.

Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi, (Haward F. Slettler dalam Baridwan, 1971)

adalah 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 dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh
manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak
lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan
lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Menurut Syamsul (1992), sistem akuntansi berasal dari dua
buah kata yaitu sistem yang berarti suatu kumpulan elemen-
elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu, dan akuntansi yang artinya suatu aktifitas jasa yang
memberikan informasi kuantitatif, terutama bersitat keuangan,
mengenai kesatuan ekonomi dengan maksud agar berguna untuk
pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.


