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BAB I 

RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

A. Tujuan Modul 

Bab ini akan membahas gambaran umum Sistem Informasi Akuntansi. 

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

Ruang lingkup Sistem Informasi Akuntansi yang meliputi pengertian, 

tujuan, karakteristik Sistem Informasi Akuntansi, kerangka kerja Sistem 

Informasi Akuntansi, Alasan mempelajari Sistem Informasi Akuntansi, dan 

perbedaan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen 

yang bermanfaat untuk memperoleh informasi keuangan yang berguna 

untuk pengambilan keputusan. Kerangka berpikir pada bab I dijelaskan 

pada bagan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pendahuluan  

Pak Tejo dan Bu Tejo adalah seorang karyawan di perusahaan Besar 

di kota X. Mereka sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan tersebut. 

Setelah bekerja selama beberapa tahun sebagai Manajer regional di 

perusahaan tersebut, pak Tejo merasa sudah mampu apabila membuka 

usaha sendiri bersama Bu Tejo yang kebetulan pernah menjabat sebagai 

manajer distrik. Mereka membentuk usaha yang manufaktur yaitu 

mengolah kedelai menjadi kecap. Pak Tejo menyewa bangunan di kota 

besar dan meminjam modal ke bank yang digunakan untuk melengkapi 

segala peralatan yang dibutuhkan. Perusahaan yang didirikan diberinama 

 SIA 

Kebutuhan Informasi  

 Pengambilan Keputusan 

Pengertian 

dan Tujuan 

Proses Bisnis 

Strategi Operasi Bisnis 

Karakteristik 

SIA 

Organisasi 

Kerangka 

Kerja SIA 

Perbedaan 

SIA dan SIM 

Akuntansi 

dan Teknologi 

Informasi 



“SOLUTIP”, dengan pak Tejo sebagai Direktur utama dan Bu Tejo sebagai 

manajer. Solutip memiliki 65 karyawan dengan posisinya masing-masing. 

Setelah 1 bulan berjalan, maka Pak Tejo dan Bu Tejo ingin melakukan 

pembukuan yang pertama. Untuk memenuhi tenggat waktu, maka mereka 

harus mampu mengatasi masalah-masalah penting seperti: 

1. Langkah apa/ keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk 

mengembangkan solutip? 

2. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk membuta keputusan-

keputusan yang akan diambil? 

3. Proses bisnis apa yang dibutuhkan dan bagaimana 

menjalankannya? 

4. Apa saja fungsi dan data yang disediakan dalam perangkat/ 

software nya? 

 

Silakan kalian analisis permasalahan yang dihadapi oleh Solutip. 

Kemudian berikan saran kalian untuk membantu Pak Tejo dan Bu Tejo 

memecahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.  

 

C. Pengertian SIA 

Ilustrasi pada poin B tersebut di atas merupakan salah satu gambaran 

pentingnya keberadaan SIA dalam pengambilan keputusan bisnis. 

Informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, khususnya 

pihak manajemen adalah informasi akuntansi dan keuangan. Pihak-pihak 

yang mebutuhkan informasi tersebut bukan hanya pihak manajemen saja, 

melainkan kreditur, investor, pekerja pajak, bahkan masyarakat umum 

seperti dosen dan mahasiswa. Sehingga sebuah perusahaan dsb 

membutuhkan sebuah sistem yang mampu menyajikan data akuntansi 

menjadi laporan keuangan. Satu kesatuan sistem yang terintegrasi tersebut 

disebut sebagai sistem informasi akuntansi.  

Sistem merupakan serangkaian dua atau lebih dari komponen yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Sistem terdiri dari subsistem yang 

saling mendukung sistem yang lebih besar.  Contohnya sebuah kampus 

terdiri dari beberapa fakultas, kemudian di tiap-tiap fakultas terdiri dari 

beberapa jurusan. Kesemuanya tersebut akan membentuk sebuah sistem 

yang besar yang disebut sebagai universitas.  

Data merupakan fakta yang dikumpulkan dan disimpan dan diproses 

oleh sistem informasi. Setelah data diolah dan diproses makan akan 

menjadi sebuah informasi. Contoh data dalam bidang akuntansi yaitu 

transaksi keuangan yang kemudian dilakukan penjurnalan.  

Informasi  merupakan data yang sudah diolah dan diproses, sehingga 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi digunakan 

sesuai dengan perannya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

Bagaimana informasi dikatakan berkualitas? Apabila disajikan dengabenar, 

relevan, akurat dan tepat waktu. 

Hampir semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat 

keputusan. Keputusan yang efektif dapat dicapai apabila organisasi 



mampu menganalisis keputusan yang akan dibuat, informasi apa yang 

dibutuhkan, serta mengelola, mengolah dan cara mengumpulkan informasi 

tersebut. Kalian dapat membantu menjawab Ilustrasi pada poin B dengan 

mengusulkan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh Pak Tejo 

dan Bu Tejo yaitu sebelum melakukan pengambilan keputusan maka 

mereka harus menganalisis aktivitas-aktivitas proses bisnis, informasi-

informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, serta keputusan-

keputusan penting yang akan diambil. 

Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang saling 

berkaitan, terorganisasi dan terstruktur yang dilakukan oleh orang atau 

mesin yang berguna untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Contoh 

proses bisnis antara lain siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus 

produksi, siklus SDM atau penggajian serta siklus pembiayaan.   

Berdasarkan paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sstem 

yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data menjadi 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Namanya sistem 

pasti terdiri dari beberapa subsistem. Sama halnya dengan SIA yang 

memiliki beberapa subsistem atau komponen, antara lain: 

1. Orang yang menggunakan sistem. 

2. Prosedur/instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data. 

3. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis. 

4. Perangkat lunak  yang digunakan untuk mengolah data, seperti 

software akuntansi: Zahir, Accurate, MYOB dst. 

5. Infrastruktur teknologi informasi me;iputi komputer dan pernagkat 

jaringan dalam SIA. 

6. Pengendalian Internal dan pengukuran keamanan  yang 

menyimpan data SIA. 

 

D. Tujuan dan Fungsi SIA 

Menurut kalian, mengapa kalian sebagai mahasiswa perlu mempelajari 

SIA? Selama kalian belajar di jurusan akuntansi, kalian ditempatkan 

sebagai pengguna informasi, kegiatan dan permasalahan yang kalian 

pecahkan adalah menganalisis transaksi, menjurnal, melaporkan infromasi 

keuangan kepada pengguna. Pernahkan kalian berpikir darimana 

informasi tersebut berasal? Selain itu, perkembangan teknologi komputer 

sangatlah pesat, sehingga berpengaruh terhadap proses penyediaan 

informasi akuntansi bagi manajemen.  

Secara umum tujuan mempelajari SIA yaitu: (a) informasi di bidang 

akuntansi mayoritas digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga 

SIA memfasilitasi informasi tersebut; (b) bermanfaat untuk perancangan 

dan implementasi sistem laporan keuangan; (c) SIA merupakan 

komponen kunci dalam setiap mengembangkan usaha. Secara khusus 

tujuan mempelajari SIA adalah sebagai sarana/ bekal yang dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan organisasi. 



Tujuan Sistem Informasi Akuntansi yaitu sebagai berikut: (a) 

mendukung kegiatan/ aktivitas operasional bisnis pengguna dari sistem 

baik pihak internal maupun kesternal; (b) mendukung pengambilan 

keputusan bagi internal organisasi; dan (c) memenuhi kewajiban 

perusahaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, misalnya 

menerbitkan laporan keuangan tahunan, laporan segmen, dsb. 

Fungsi SIA berkaitan erat dengan enam komponen SIA, dimana 

komponen-komponen tersebut memenuhi tiga fungsi penting yaitu: (a) 

mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas, sumberdaya, dan personal 

organisasi (mengelolan dan memproses transaksi). Misalnya aktivitas 

penjualan, pembelian bahan baku, dan penagihan piutang; (b) mengubah 

data menjadi informasi; (c) memberikan pengendalian untuk 

mengamankan data dan aset organisasi 

 

E. Karakteristik SIA 

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, yang 

dimaksud dengan sistem adalah hubungan antara dua atau lebih sub 

sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sehingga karakteristik sistem terdiri atas: Komponen-komponen, batas 

Sistem (boundary), Lingkungan luar sistem (environment), penghubung 

(interface), masukan (input), keluaran (output), pengolah (process), dan 

ssaran (goal). Berikut ilustrasi karakteristik sistem: 

 
 

Karakteristik SIA yang membedakan dengan subsistem lainnya yaitu: 

SIA melaksanakan tugas yang diperlukan, berpegang pada prosedur yang 

relatif standar, menangani data rinci, berfokus historis, menyediakan 

infromasi pemecahan minimal.  

 

F. Perbedaan SIA dan SIM 

Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan non 

keuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi 

keuangan. SIA terdiri atas tiga subsistem yaitu: (1) sistem pemrosesan 

transaksi yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai 

dokumen serta para pengguna; (2) Sistem buku besar/ pelaporan 

keuangan yang menghasilkan laporan keuangan; (3) sistem pelaporan 



manajemen yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai 

laporan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan seperti anggaran, 

laporan kinerja dst. Sedangkan SIM merupakan sebuah proses transaksi 

non keuangan yang tidak dilaporkan pada sistem informasi keuangan. SIM 

memberikan informasi keuangan internal yang dibutuhkan oleh pengelolan 

bisnis. Subsistem SIM terdiri atas empat subsistem yaitu: (1) sistem 

manajemen keuangan’ (2) sistem pemasaran; (3) sistem produksi; dan (4) 

sistem sumberdaya manusia. Berikut ilustrasi pemrosesan transaksi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut kalian apakah terdapat hubungan antara SIA dan SIM? 

Seorang manajer dalam melaksanakan fungsi manajemen membutuhkan 

informasi, baik yang berasalh dari internal maupun ekstrernal. Baik secara 

formal maupun informal. Informasi internal yang bersifat formal inilah yang 

bersumber dari SIM. SIA juga bisa dikatakan sebagai bagian dari SIM, 

karena SIA menghasilkan informasi akuntansi yang bisa digunakan 

manajer dalam mengambil keputusan manajemen. Perlu ditekankan 

bahwa informasi yang dihasilkan oleh SIA bukan hanya ditujukan oleh 

pihak internal perusahaan, tetapi juga pihak eksternal seperti investor.  

 

 

G. Kesimpulan  

Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu komponen yang 

dibutuhkan apabila ingin mendirikan organisasi. SIA terdiri dari 6 

komponen ynag slaing berkaitan. SIA yang didesain dengan baik akan 

mampu menghasilkan informasi yang akan membantu organisasi untuk 

mengambil keputusan. Tujuan mempelajari SIA adalah agar mahasiswa 

tidak hanya pandai memecahkan kasus (menyajikan laporan keuangan) 

untuk menghasilkan informasi tetapi juga mengetahui darimana informasi 

tersebut berasal. Selain itu, agar mahasiswa mampu mengikuti 

perkembangan teknologi yang semakin canggih khususnya yang berkaitan 

dengan pengolahan data akuntansi. SIA merupakan bagian dari SIM yang 

memberikan informasi akuntansi kepada manajer yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan bisnis.  

 

 

 

 

Transaksi 
Keuangan 

Transaksi  
Non Keuangan 

Sistem 
Informasi 

Informasi Keputusan 
Pengguna 



H. Tugas Mahasiswa 

Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok, tulislah jawaban 

kalian pada Ms. Word kemudian kumpulkan ke dosen pengampu mata 

kuliah. 

1. Menurut kelompok kalian, bagaimana SIA dapat menambah nila untuk 

sebuah organisasi! 

2. Menurut kelompok kalian, strategi apa yang harus diterapkan 

perusahaan mengingat perkembangan teknologi semakin canggih agar 

perusahaan mampu memperoleh keunggulan kompetitif! 

3. Menurut kelompok kalian, bagaimana peranan SIA dalam rantai nilai 

kepada pelanggan! 

 

 

 



BAB II 

PEMROSESAN TRANSAKSI DAN TEKNIK DOKUMENTASI 

 

A. Tujuan Modul 

Bab ini akan membahas siklus pengolahan data ke dalam SIA serta 

perannya dalam menyelenggarakan aktivitas bisnis dan menyediakan 

informasi bagi pengguna. Selanjutnya bagaimana cara mendokumentasikan 

data yang terdiri dari tiga jenis yaitu Diagram arus data (DAD); Bagan Alir 

(BA) dan Diagram proses bisnis (DPB). Bab II ini dilengkapi dengan paparan 

pembuatan flowchart menggunakan Ms. Visio sehingga nantinya 

memudahkan mahasiswa dalam pembuatan flowchart pada bab-bab 

setelahnya. Tujuan mempelajari bab ini yaitu mahasiswa mampu 

menganalisis pemrosesan data serta mendokumentasikannya dengan tiga 

jenis dokumentasi baik secara manual maupun lewat bantuan Ms. Visio. 

Berikut ilustrasi kerangka berpikir Bab I:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pemrosesan Transaksi: Pengolahan Data 

Data apa yang sebaiknya diinput dan disimpan oleh organisasi? 

Siapakah yang memiliki akses terhadap data yang dispan organisasi? 

Bagaimana sebaiknya data dikelola dan diperbarui? Serta bagaimana 

menyediakan informasi yang tidak terduga terpenuhi?. Salah satu fungsi SIA 

adalah memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Apabila 

organisasi menggunakan sistem manual, maka data dimasukkan dalam jurnal 

dan buku besar kemudian disimpan dalam bentuk buku. Sedangkan bila 

organisasi menggunakan sistem komputer maka data diinput dalam komputer 

kemudian disimpan dalam bentuk file dan database. 

Proses pengolahan data menjadi informasi disebut sebagai siklus 

pengolahan data. Siklus ini terdiri dari 4 tahap yaitu input data, penyimpanan 

data, pengolahan data serta output data (informasi). Berikut penjelasannya: 

Transaksi Bisnis 

Input Data Pengolahan Data Menyimpan Data 

Output data 

Dokumentasi 

BA DAD DPB 



1. Input data, langkah pertama yang yang dilakukan adalah 

mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. 

2. Penyimpanan data, data harus disimpan dengan benar agar dapat 

diakses dengan mudah ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya 

seorang akuntan harus memperhatikan teknik pengodean akun 

agar tidak ada nomor akun yang double. 

3. Pengolahan data, setelah data diinput ke dalam sistem maka data 

harus diproses untuk menjaga arus database. Terdapat empat jenis 

pengolahan data yang disebut dengan CRUD. Membuat (creating), 

membaca (reading), memperbarui (updating) dan menghapus 

(deleting). 

4. Output informasi, merupakan langkah terakhir dalam pengolahan 

data. Output data biasanya berbentuk dokumen, laporan dan 

pertanyaan (query).  

! 

C. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah narasi bagan alir, diagram, dan bahan tertulis 

lainnya yang menjelaskan bagaimana cara sistem bekerja. Dokumentasi 

dilengkapi dengan penjelasan deskriptif naratif dari sistem. Deskripstif naratif 

merupakan penjelasan tertulis, step by step dari komponen sistem dan semua 

interaksinya. Alat-alat dokumentasi antara lain sebagai berikut> 

1. Diagram Arus Data (DAD)  

DAD menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis.Diagram 

arus data merupakan deskripsi grafis dari sumber data, arus data, proses 

transformasi, penyimpanan data dan tujuan data. Diagram ini 

menggunakan empat simbol, berikut penjelasannya. 

 
 



Sumber data, merupakan entitas yang menghasilkan atau 

mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Tujuan data, 

merupakan entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Arus 

data, adalah pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, 

dan tujuan. Proses, yaitu tindakan yang mentransformasikan data ke 

dalam data atau informasi lain. Penyimpanan data, tempat atau media 

penyimpanan data sistem. Pengguna yang tidak ingin mengindikasikan 

pengendalian internal, dapat mengabaikan simbol segitiga. Berikut contoh 

Diagram Arus Data dari proses pembayaran pelanggan. 

 
 

2. Bagan Alir (BA) 

BA merupakan teknik dengan menggunakan simbol standar yang 

bertujuan untuk menjelaskan aspek dari sistem infromasi. Bagan alir bisa 

digambarkan dengan menggunakan program perangkat lunak seperti Ms. 

Visio, Ms. Word, Ms. Excel, atau Ms. Power poin. Simbol bagan alir dibagi 

menjadi empat kategori yaitu: 

a. Simbol input/output, menunjukkan input ke atau uotput dari sistem. 

b. Simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data, baik secara 

elektronik atau dengan tangan. 

c. Simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data disimpan 

d. Simbol arus, menunjukkan arus data, dimana bagan alir dimulai dan 

berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas 

bagan alir. 

Berikut pedoman simbol untuk mempersiapkan pembuatan bagan alir. 



 



 



Berikut contoh bagan alir dari sistem pemrosesan penggajian. 

 

 



 

3. Diagram Proses Bisnis (DPB) 

DPB adalah salah satu cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah 

atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. DPB merupakan  

deskripsi grafis proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Berikut 

beberapa simbol yang digunakan pada DPB. 

 
Berikut contoh DPB pemrosesan penggajian di perusahaan x: 

 



D. Ms. Visio  

 

Silakan kalian pelajari Ms. Visio dari file yang saya upload di 

googleclassroom 

 

E. Tugas Mahasiswa 

1. Menurut kelompok kalian apa perbedaan dan fungsi dari dokumen, laporan 

dan query? Jelaskan  

2. Silakan kalian mendownload Ms. Visio, kalau masih bingung caranya 

mendonwload silakan buka Googleclassroom dan klik link yang saya share. 

Kemudian pelajari lagi langkah-langkah membuat flowchart (Diagram)  

dengan Ms. Visio lalu silakan kalian praktek membuat DAD, BA, dan DPB 

menggunakan Ms. Visio.  

 



BAB III 

SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS 

 

A. Tujuan Modul 

Bab ini akan mebahas mengenai siklus pendapatan yang terdiri dari 

empat aktivitas yaitu entri pesanan penjualan, pengiriman, penagihan dan 

penerimaan kas. Berikut ilustrasi tujuan bab III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pendahuluan 

Siklus pendapatan kegiatan/ aktivitas bisnis dan pemrosesan transaksi 

yang berjalan terus menerus menyediakan barang atau jasa kepada 

pelanggan kemudian akan menerima kas sebagai pembayarannya. Siklus 

pendapatan bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa secara tepat, 

dakam waktu yang tepat dan harga yang sesuai. Hal-hal yang harus 

dilakukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pendapatan antara lain: 

Sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan individu? 

 Seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana 

persediaan tersebut harus ditempatkan? 

 Bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke 
pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman 
sendiri atau mengalihdayakan (outsourcing) ke pihak ketiga yang 
berspesialisasi dalam bidang logistik? 

 Berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? 
 Haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, 

persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak 
kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? 

 Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk 
memaksimalkan arus kas? 

C. Sistem Informasi Siklus Pendapatan 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada pendahuluan di atas berkaitan 

dengan bagaimana sebuah organisasi menjalankan empat aktivitas dasar 

pada siklus pendapatan, yaitu.  

1. Entri Pesanan Penjualan 

2. Pengiriman 

3. Penagihan 

4. Penerimaan Kas 

 

Siklus Pendapatan 

Entri Pesanan 

Penjualan 

Pengiriman Penagihan Penerimaan 

Kas 



Berikut diagram konteks siklus pendapatan: 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Jc0TKNyBsqQ/W8Cw4Fw-heI/AAAAAAAAAZY/4gmbukTAAz0AGP45Zx2SfYfMvCIzNXr6ACLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_1%25282%2529.jpg


Berikut diagram arus data tingkat 0: siklus pendapatan:  

 

 

Penjelasan aktivitas dasar pada siklus pendapatan. 

1. Entri Pesanan Penjualan 

Kegiatan pertama pada siklus pendapatan menerima pesanan dari 

pelanggan. Proses entri pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah yaitu: 

mengambil pesanan pelanggan, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan, 

serta mengecek ketersediaan persediaan.  

 Mengambil pesanan pelanggan 

Pesanan penjualan adalah dokumen yang dibuat selama entri pesanan 

penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga dan syarat 

penjualan. Berikut diagram arus tingkat 1: entri pesanan penjualan. 

https://3.bp.blogspot.com/-dzHXUSKNZkU/W8CxArnQ3pI/AAAAAAAAAZc/H0GcqB1OzMw_YTXUIDBV7HSj4B3FwE8nACLcBGAs/s1600/New%2BDoc%2B2018-10-11_15.jpg


 
 

Proses, Electronic data interchange (EDI): penggunaan komunikasi 

terkomputerisasi dan skema pengodean standar untuk mengirimkan dokumen 

bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis 

diproses oleh sistem informasi penerima.  

Ancaman Dan Pengendalian, Sebuah ancaman dasar selama entri pesanan 

penjualan adalah bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang atau 

tidak akurat. Ancaman kedua yang dikaitkan dengan aktivitas entri pesanan 

penjualan memerhatikan keabsahan dari pesanan.  

 Persetujuan Kredit 

Batas kredit (credit limit): saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan 

bagi setiap pelanggan, berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan 

untuk membayar. 

Laporan umur piutang (accounts receivable aging report): sebuah 

laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya 

waktu yang beredar (outstanding). 

 Mengecek ketersediaan Persediaan 

 

 



2. Pengiriman 

Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi 

pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta.Setelah 

dikeluarkan dari gudang, maka barang dikirim ke pelanggan. 

 
3. Penagihan 

Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan 

para pelanggan. Berikut ini diagram arus data tingkat 1: proses penagihan 

(dijelaskan dengan menyertakan ancaman).  

 
 



4. Penerimaan Kas 

Langkah terakhir dalam siklus pendapatan yaitu penerimaan/ proses 

pembayaran dari pelanggan. Berikut ilustrasinya. 

 
D. Tugas Mahasiswa 

1. Silakan kalian baca bab siklus pendapatan dari bukunya James A. Hall, 

kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Buatlah resume dari 

bab siklus pendapatan. 

2. Analisislah aktivitas-aktivitas yang ada pada siklus pendapatan, kemudian 

buatlah bagan alir dengan Ms. Visio dari masing-masing aktivitas tersebut 

serta deskripsikan cara membaca bagan alir yang telah kalian buat. 


