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Sistem Akuntansi 
 

 
SISTEM AKUNTANSI 
 
Akuntansi mengacu pada pencatatan, pengelompokan dan peringkasan uang, transaksi 
dan peristiwa lain yang setidaknya mempunyai karakter keuangan. Akuntasi juga 
mencakup penafsiran atas data yang dikumpulkan. 
 
TAHAP-TAHAP AKUNTANSI 
 
1. Pencatatan 

Juga disebut tatabuku. Pada tahap ini, transaksi keuangan dicatat secara sistematis 
dan kronologis dalam buku akun yang tepat. 

 
2. Pengelompokan  

Penyortiran dan pengelompokan item yang sama di bawah nama atau akun yang 
sama. 

 
3. Ringkasan 

Peringkasan data finansial setelah periode akuntansi tertentu. 
 
4. Penafsiran 

Fase analitik dalam Akuntansi. Penafsiran data finansial adalah alat yang penting 
dalam pengambilan keputusan. Tindakan ini membantu pengenalan masalah dalam 
operasi usaha dan dapat memperjelas perubahan yang perlu dilakukan. 

 
Dalam akuntansi usaha, sistem yang tepat harus ditetapkan. Sistem tersebut harus 
mencakup elemen-elemen berikut: 
1. Prosedur 
2. Pengawasan Internal (lihat penjelasan di bawah) 
3. Catatan 
4. Formulir 
5. Fasilitas 
6. Laporan 
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Dalam setiap sistem akuntasi, pengawasan internal harus ada. Tujuannya adalah: 
• Melindungi aktiva organisasi 
• Memeriksa akurasi dan kehandalan data dan catatan akuntansi 
• Menjamin efisiensi operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial 
yang berlaku 

 
Sistem pengawasan internal yang baik harus memiliki ciri-ciri dasar berikut: 
 
1. Ada pemisahan tugas. Peran otorisasi atau persetujuan harus terpisah dari peran 

kebendaharaan atau pencatatan akun. Peran kasir harus dipegang oleh orang yang 
tidak memegang pembukuan.  

 
2. Pemeriksaan Internal atas transaksi keuangan harus dilaksanakan oleh staf atau 

pejabat yang ditunjuk. 
 
3. Persetujuan atau otorisasi yang tepat harus diberikan untuk setiap transaksi. 
 
4. Pengawasan Pengelolaan wajib dilakukan oleh pejabiat yang bertanggungjawab atas 

operasi usaha, juga aspek keuangannya. Laporan keuangan harus dipelajari dengan 
benar. 

 
5. Harus ada struktur organisasi yang tepat di mana tugas dan tanggungjawab 

dipisahkan secara jelas antar staf. 

MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  
BUSINESS TRAINING 

Training of Trainers (TOT) 

 228



KERANGKAKERJA SISTEM AKUNTANSI YANG TEPAT UNTUK KOORDINATOR 
 
Gambar di bawah menunjukkan proses transaksi (tunai atau lainnya) pada berbagai 
tingkatan pencatatan keuangan:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penerimaan atau 
Pembayaran Tunai 

Transaksi Transaksi Lain 

Buku / 
Kas 
Induk 

Jurnal 
Umum 

Buku 
Akun 

 
Laporan 
Keuangan 

Laporan 
Rugi Laba 

 
Neraca  

 
METODE PENCATATAN 
 
Metode single-entry atau double-entry dapat dipakai mencatat transaksi finansial. Metode 
single-entry hanya berbentuk daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya 
penerimaan kas dicatat sebagai Kas Masuk dan pembayaran kas dicatat sebagai Kas 
Keluar.   
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Sebuah ilustrasi sederhana dapat dilihat di bawah ini: 
 

Tanggal Transaksi Kas Masuk Kas Keluar Saldo Kas 

 Saldo: Agt. 31         13.500 

Sept 28 Bahan bakar untuk Sept.    2.500       11.000 

Sept 29 Upah Sept.    5.000         6.000 

Sept. 29 Bahan Pembungkus        800         5.200 

Sept. 30 Lain-lain        500         4.700 

Sept. 15 Penjualan Kas: Sept., Eksportir 
A 

    6.700        11.400 

Sep. 20 Pengumpulan: Sept., Eksportir B     5.500        16.900 

Oct 8 Bahan bakar Okt.    2.500       14.400 

Oct 15 Upah for Okt    5.000         9.400 

Oct 17 Lain-lain       500         8.900 

 Penjualan Kas: Okt., Eksportir A     4,700        13,600 

 Pengumpulan: Okt., Eksportir B     6,500        20,100 

 Pengumpulan: Okt., Eksportir C     3,000        23,100 

 

Pada contoh di atas, saldo berjalan akun kas ditetapkan. Saldo atau jumlah total penjualan, 
upah, dan akun lain-lain harus dihitung ulang ketika laporan keuangan disiapkan. Karena 
keterbatasan metode single entry dalam hal, metode double entry dianjurkan. 

 
Metode double entry mencerminkan pengaruh transaksi finansial yang menyebabkan 
kenaikan dan penurunan nilai akun. Untuk mencatat perubahan ini, akun digunakan 
untuk meringkas kenaikan dan penurunan dalam aktiva, kewajiban dan modal badan 
usaha. Metode pencatatan ini menggunakan aturan debit dan kredit. Karena rumitnya 
aturan debet dan kredit, metode double entry yang sudah disesuaikan dianjurkan di 
tingkat koordinator. Metode ini adalah perluasan metode single entry dengan tambahan 
kolom di mana jenis akun dikelompokkan. Ilustrasi tercatat pada Lampiran A. 
 
BUKU AKUN YANG TEPAT BAGI KOORDINATOR 
 
Proses akuntansi dengan buku besar sederhana akan membantu Anda mencatat arus kas 
dan menentukan saldo kas yang tersedia pada titik tertentu. Buku Besar Kas Usaha adalah 
catatan tentang arus kas dalam operasi dan dapat dipakai menentukan saldo kas operasi 
usaha setiap saat. 
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A. BUKU BESAR KAS USAHA (BK) 
 
Buku ini adalah catatan penerimaan dan pembayaran kas serta saldo tertinggal. Kolom 
tambahan dibuat untuk memuat jenis-jenis atau nama akun yang terpengaruh oleh kas 
yang diterima atau dibayarkan. Kolom akun tambahan akan mempermudah penyiapan 
laporan keuangan, karena sifat dan jumlah kumulatif pendapatan dan pengeluaran adalah 
item yang dicerminkan dalam Laporan Rugi Laba. Contoh Format Buku Besar Kas Usaha 
adalah sebagai berikut: 
 
Format Buku Besar Kas Usaha: 
 

Distribusi/Pengelompokkan Akun 

Kas  Kas Masuk Kas Keluar 

Tanggal  Keterangan  Masuk  Keluar  Saldo  Modal  Penjualan  Upah  Bahan bakar 

         

         

 

Kolom tambahan dapat dibuat di bawah distribusi akun tergantung jumlah akun yang 
terpengaruh oleh kas yang diterima atau dibayarkan. Buku Besar Kas harus dibuat dalam 
buku catatan berkolom. 
 
B. JURNAL UMUM (JU) 
 
Transaksi non-kas dicatat dalam JU. Ini mencakup piutang, hutang, dan depresiasi. Data 
ini harus dibuat dalam buku catatan berkolom. Meski akun yang muncul dalam Laporan 
Rugi Laba didasarkan pada Neraca Kas, saldo piutang atau tagihan yang jatuh tempo 
harus diperhitungkan ketika menganalisis pendapatan bersih dari operasi usaha tertentu.   

 

Pituang  Hutang  Tgl Keterangan  

Penjualan  Pengumpulan  Saldo  Pembelian Pembayaran  Saldo  
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