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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Program Pensiun 

Berdasarkan PSAK 18 tahun 2017 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang 

telah menyatakan bahwa Program Manfaat Punakarya dikenal dengan berbagai 

istilah, seperti “Program Pensiun” atau “Tunjangan Hari Tua”. Tetapi, seringkali 

masyarakat menyebutnya dengan Program Pensiun (Pension Plan). Program 

Pensiun ini adalah suatu perjanjian oleh karyawan atau calon penerima pesiunan 

dengan pemberi kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan selama bekerja. Program 

pensiun ini kemudian dikelola oleh suatu entitas lain daripada perusahaan tersebut 

yakni yang disebut Yayasan Dana Pensiun atau yang kini berkembang disebut 

dengan Perusahaan Dana Pensiun. 

Menurut Donald E. Kieso dkk (2008:74), menerangkan bahwa: 

“Program pensiun (pension plan) adalah sebuah perjanjian yang 

menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan 

(pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa 

yang mereka berikan ketika masih bekerja”. 

Menurut Mathis dan Jackson (2002:214), menyatakan bahwa “Program 

pensiun adalah tunjangan pensiun yang ditetapkan dan didanai oleh pengusaha dan 

karyawan”. Menurut Wursanto (2002:134), menyatakan bahwa “Program pensiun 

adalah pembayaran dana pensiun yang diberikan sebagai jaminan hari tua dan 

sebagai penghargaan kepada karyawan atas jasa-jasanya selama bekerja”. 

Sedangkan Menurut Hasibuan (2005:209) mendefinisikan program pensiun berupa 
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pembayaran dana pensiun adalah pengakuan atau penghargaan ataspengabdian 

seseorang kepada organisasi dan memberikan sumber kehidupan pada usia lanjut”. 

Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program 

pensiun berarti perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu kepada karyawan 

yang telah berhenti bekerja setelah bekerja dalam waktu yang lama, atau setelah 

mencapai suatu batas usia tertentu. Adanya uang pensiun akan memberikan 

ketenangan bagi karyawan saat memasuki atau berada pada masa pensiun. 

 

2.1.1. Fungsi Program Pensiun 

Menurut Kieso, et al (2008:148) program pensiun mempunyai 2 (dua) 

fungsi, yang meliputi: 

1. Fungsi Asuransi 

Penyelenggara program pensiun mengandung azaz kebersamaan 

sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang 

peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena 

kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum 

memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat 

pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. Lebih lanjut 

dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat pensiun digunakan dasar 

aktuaria. 

2. Fungsi Tabungan 

Karena dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan 

dana maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian 
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iuran itu akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang 

terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk 

membayar manfaat pensiun peserta. 

 

2.1.2. Tujuan Program Pensiun 

Menurut Wursanto (2002:134), tujuan program pensiun yaitu: 

a. Memberikan perangsang kerja pada karyawan. 

b. Meningkatkan kesetiaan/loyalitas karyawan. 

c. Memberikan ketenangan hidup kepada karyawan yang bersangkutan 

maupun keluarganya. 

Menurut Hasibuan (2005:209), program pensiuan bertujuan sebagai berikut: 

a. Memberikan ketenangan hidup bagi karyawan dan keluarganya pada 

usia lanjut. 

b. Turnover karyawan relatif rendah karena karyawan tidak tertarik pada 

lapangan kerja yang lain. 

c. Sebagai daya tarik bagi tenaga skill dari luar yang diperlukan 

perusahaan. 

d. Menjamin stabilitas dan kontinuitas perusahaan. 

e. Adanya semangat dan kegairahan kerja yang efektif untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 
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2.1.3. Jenis Program Pensiun 

Secara garis besar, program pensiun dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan) 

Berdasarkan PSAK 2017 (18.3) menyatakan bahwa: 

“Program iuran pasti adalah program manfaat punakarya yang mana 

jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat punakarya ditentukan oleh 

iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam 

program ini termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku.” 

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1): 

“Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya 

ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil 

pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta 

sebagai manfaat pensiun.” 

Jumlah manfaat masa depan yang diterima pada program iuran pasti yang 

akan diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi 

kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan 

investasi atas dana purnakarya (PSAK 2017:18.2). Pemberi kerja membayar iuran 

dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari 

perusahaan atau pihak ketiga yang bebas berdasarkan pada suatu rumus tertentu dan 

tidak ada spesifikasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan. 

Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun iuran 

pasti merupakan suatu program di mana manfaat pensiun yang akan diterima oleh 
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karyawan pada masa pensiun adalah nilai mendatang dari kontribusi atau iuran 

berasal dari karyawan, dikelola oleh suatu badan tersendiri. 

Berdasarkan PSAK 2017 (18.3), Laporan keuangan program iuran pasti 

mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat punakarya dan deskripsi 

mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa 

depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan 

pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta 

pendapatan investasi atas dana punakarya. Kewajiban pemberi kerja biasanya 

diselesaikan melalui iurannya kepada dana punakarya. Kewajiban aktuaris biasanya 

tidak diperlukan walaupun kadang digunakan peserta berdasarkan iuran kini dan 

perbedaan tingkat iuran di masa depan serta pendapatan investasi. 

Peserta berkepentingan pada aktivitas program purnakarya karena secara 

langsung mempengaruhi tingkat manfaat punakarya yang akan diterima di masa 

depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan 

pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak penerima manfaat 

purnakarya. Pemberi kerja berkepentingan pada kegiatan operasional yang efisien 

dan wajar atas program punakarya. 

Tujuan pelaporan oleh program pensiun iuran pasti adalah memberikan 

informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program punakarya dan 

kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun 

laporan keuangan yang mencakup antara lain hal berikut: 
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a. Deskripsi atas aktivitas signifikan program manfaat punakarya selama 

periode dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program, 

serta keanggotaan, dan syarat serta ketentuannya; 

b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi 

keuangan program punakarya pada akhir periode; dan 

Deskripsi atas kebijakan investasi. 

2. Program Pensiun Manfaat Pasti atau Imbalan Pasti (Defined 

Benefit Plan) 

Berdasarkan PSAK 2017 (18.3-18.4): 

“Program imbalan pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana 

jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan 

mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada 

penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam program ini 

termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1) 

“Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang 

manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program 

pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”. 

Pembayaran manfaat purnakarya terjanji dalam program imbalan pasti 

bergantung pada posisi keungan program punakarya dan kemampuan pemberi iuran 

untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja 

investasi dan efisiensi operasional program purnakarya. Menurut penjelasan di atas 
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dapat disimpulkan bahwa program pensiun imbalan pasti adalah suatu program 

pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun yang pasti. 

Berdasarkan PSAK 2017 (18.2-18.3) tentang program imbalan pasti, 

laporan keuangan program imbalan pasti mencakup: 

1. Laporan yang menyajikan: 

a. Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya; 

b. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan 

antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; dan 

c. Surplus atau defisit; atau 

2. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mencakup salah 

satu dari: 

a. Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat 

purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi 

hak dan manfaat belum menjadi hak; atau 

b. Acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya 

disertakan dalam laporan aktuarial. 

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, 

maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian 

tersebut diungkapkan. 

Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji didasarkan pada 

persyaratan program manfaat purnakarya atas jasa yang diberikan sampai tanggal 

manfaat purnakarya dengan menggunakan tingkat gaji kini atau proyeksi tingkat 

gaji dengan mengungkapkan dasar yang digunakan. Dampak setiap perubahan 
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asumsi aktuarial yang mempunyai dampak signifikan pada nilai kini aktuarial dari 

manfaat purnakarya terjanji juga diungkapkan. 

Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara nilai kini aktuarial dari 

manfaat purnakarya terjanji dan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan 

kebijakan untuk pendanaan manfaat purnakarya terjanji. Dalam program imbalan 

pasti, pembayaran manfaat purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan 

program purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa 

depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi 

operasional program purnakarya. 

Program imbalan pasti membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik 

untuk menilai kondisi keuangan program manfaat purnakarya, menelaah asumsi, 

dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan. Tujuan pelaporan oleh program 

manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber 

daya keuangan dan aktivitas program manfaat purnakarya yang berguna untuk 

menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program dari waktu 

ke waktu. Tujuan ini biasanya dapat dicapai dengan penyusunan laporan keuangan 

yang antara lain terdiri atas: 

a. Deskripsi atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap 

perubahan terkait dengan program manfaat purnakarya serta keanggotan 

dan syarat dan ketentuannya; 

b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode pelaporan dan 

posisi keungan program manfaat purnakarya pada akhir periode; 
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c. Informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai 

laporan terspisah; dan 

d. Deskripsi atas kebijakan investasi. 

 

2.2. Pengertian Dana Pensiun 

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi 

ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian 

dana pensiun (pension fund) sebagai berikut: 

Menurut Scott dalam Nur Hasanah (2012) dana pensiun adalah: 

“Pension funds is a financial institution that controls assets and disburses 

income to people after they have retired from gainful employment”. (Dana 

pensiun adalah lembaga keuangan yang mengontrol aset dan pendapatan 

disalurkan kepada orang-orang setelah mereka pensiun dari pekerjaan yang 

menguntungkan). 

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rita Muniarti, (2000) pengertian dana 

pensiun adalah: 

Dana Pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk 

memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, 

mengalami cacat, atau meninggal dunia. 

Menurut UU No. 11 Tahun 1969 tentang dana pensiun yaitu: 

Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan 

manfaat pensiun. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana 

pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun 

yang dimasuksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu 

perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaran program pensiun tersebut 

dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-
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lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya 

bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. 

2.2.1.  Maksud dan Tujuan Dana Pensiun 

Menurut Wahab (2001:2) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana 

pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu: 

1. Sisi Pemberi Kerja 

Dana pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan 

perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang 

dharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di 

samping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada 

karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja 

atau pensiun atau meninggal dunia. 

2. Sisi Karyawan 

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan 

datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa 

pensiun. 

3. Sisi Pemerintah 

Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi 

tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan 

kestabilan negara. 

4. Sisi Masyarakat 

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana 

yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya 
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akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai 

pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.2.2. Jenis Dana Pensiun 

Menurut Kieso, et al (2008:147) menguraikan bahwa jenis dana pensiun 

terdiri atas: 

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Employer Pension Funds 

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk 

oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, 

untuk menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti atau program 

pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan 

sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. 

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Financial Institution 

Pension Funds 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang 

dibentuk oleh bank atau perasahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan 

program pensiun imbalan pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun 

pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi 

karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. Dana pensiun lembaga 

keuangan hanya dapat menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. 

Bank atau perusahaan asuransi dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun 

lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 
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2.2.3. Asas Pokok Dana Pensiun 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Dana Pensiun telah 

membawa perubahan pada pertumbuhan dana pensiun di Indonesia. Dalam 

kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang 

memiliki 5 (lima) asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud 

dan tujuan utama dana pensiun di Indonesia. Asas-asas pokok yang dimaksud, 

yaitu: 

a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum 

pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu 

badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan 

pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan 

ketentuan yang ada dalam undang-undang. 

b. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan 

penyelenggara program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana 

yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar 

dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu 

peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memperkenankan 

pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran 

manfaat pasti. 

c. Asas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Asas ketiga dana 

pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina 

penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang 
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dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan 

dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. 

d. Asas penghasilan yang ditunda dana yang terkumpul dalam dana pensiun 

akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki 

masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak 

peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun melakukan 

pembayaran yang pembayarannya dilakukan secara berkala. 

e. Asas kebebasan pembentukan dana pensiun. Asas yang dimaksud disini 

adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau 

tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi 

karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan 

konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan 

pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untk 

menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekuensi pembiayaan 

bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Asas-asas 

penyelenggara dana pensiun tersebut dimaksudkan untuk menyediakan 

suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun. 

2.2.4. Manfaat Pensiun 

Manfaat pensiun adalah hak peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo 

dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Menurut Wahab 

(2001:5) menfaat pensiun terdiri atas beberapa macam: 
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a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai 

dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau 

sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun; usia wajib pensiun 

ditetapkan 60 tahun. 

b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang 

berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun; 

c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti 

bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi 

kerja; 

d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang 

dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas 

pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum 

mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun. 

e. Manfaat pensiun janda/duda atau anak yaitu 

1. Manfaat pensiun janda/duda adalah manfaat pensiun dari 

peserta/pensiun peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki 

pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui 

atau disetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun. 

2. Manfaat pensiun anak adalah menfaat pensiun dari peserta/pensiun 

peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat 

dalam daftar susunan keluarga yang diketahui atau disetujui oleh 
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perusahaan penerima manfaat pensiun. Anak berhak menerima manfaat 

pensiun apabila: 

a. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda 

b. Janda/Duda menikah lagi 

c. Janda/Duda meninggal dunia. 

 

2.3. Pengertian Sistem 

Menurut Kusrini, Andri Koniyo (2007:5) Kata sistem mempunyai beberapa 

pengertian, tergantung dari sudut pandang mana kata tersebut didefinisikan. Secara 

garis besar ada dua kelompok pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

kelompoknya, yang dalam hal ini sistem tersebut didefinisikan sebagai 

“suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu aturan tertentu.” 

2. Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur, yang telah 

menekankan urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) 

didefinisikan oleh Richard F. Neushl sebagai “urutan operasi kerja (tulis-

menulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau 

lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang 

seragam dari transaksi bisnis yang terjadi.” 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau 

komponennya mendefinisikan sistem sebagai “sekumpulan elemen yang saling 
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terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.” Dengan 

demikian di dalam suatu sistem, komponen-komponen ini tidak dapat berdiri 

sendiri-sendiri, tetapi sebaliknya, saling berhubungan hingga membentuk satu 

kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai. 

Menurut Jogianto (2005:2) sistem merupakan sebuah kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu 

obyek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan 

terjadi. 

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem yaitu sekumpulan elemen atau jaringan kerja yang 

bergabung menjadi satu yang memiliki sebuah tujuan tertentu. 

 

2.4. Klasifikasi Sistem 

Menurut Kusrini, Andri Koniyo (2007:7), suatu sistem dapat 

diklasifikasikan menjadi seperti berikut: 

1. Sistem abstrak dan sistem fisik 

Sistem abstrak adalah suatu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide 

yang tidak nampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sistem 

yang ada secara fisik. 

2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia 
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Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam 

sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh 

manusia. 

3. Sistem tertentu dan sistem tak tentu 

Sistem tertentu adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara 

tepat sedangkan sistem tak tertentu adalah sistem dengan perilaku ke 

depan yang tidak dapat diprediksi. 

4. Sistem tertutup dan sistem terbuka 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh oleh lingkungan 

luar atau otomatis, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang 

berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luar. 

 

2.5. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Menurut Lilis dan Sri Dewi (2011:3), Prosedur merupakan rangkaian 

kegiatan atau langkah klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-

urutan yang terperinci dan haru diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan.  

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:5) mengemukakan bahwa “Prosedur 

adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang menjadi berulang. Dari kedua pendapat tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang tersusun 

secara sistematis berdasarkan urutan yang terperinci dan biasanya melibatkan 
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beberapa orang. Sehingga dapat diperoleh pengertian sistem dan prosedur yaitu 

sekumpulan elemen atau jaringan kerja yang bergabung menjadi satu yang tersusun 

secara sistematis berdasarkan urutan yang terperinci melibatkan beberapa orang di 

dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. 

 

2.6. Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016:2-4), suatu sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, 

unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, 

buku besar dan buku pembantu, serta laporan. 

Sedangkan menurut Romney (2015:20), Sistem akuntansi merupakan 

sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk 

persiapan informasi keuangan, dan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan 

memproses berbagai transaksi perusahaan. 

Dari kedua pengertian sistem akuntansi tersebut dapat disimpulkan yaitu 

sistem akuntansi sangat berpengaruh penting dalam suatu organisasi, karena dengan 

sistem akuntansi tersebt dapat menyediakan sebuah informasi atau data yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 
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Sistem akuntansi memiliki beberapa sistem bagian (sub-system) yang 

berupa siklus akuntansi. Siklus akuntansi menunjukkan prosedur akuntansi, mulai 

dari sumber sampai ke proses pencatatan/pengolahan akuntansinya. Di bawah ini 

merupakan pembagian dari siklus akuntansi: 

a. Siklus Pendapatan 

Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan yang dimulai dari 

bagian penjualan, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan 

sampai dengan penerimaan kas. 

b. Siklus Pengeluaran Kas 

Siklus pengeluaran kas merupakan prosedur pengeluaran kas yang 

dimulai dari proses pembelian sampai ke proses pembayaran. 

c. Siklus Konversi 

Siklus konversi merupakan siklus produksi, dimulai dari bahan mentah 

sampai menjadi barang jadi. 

d. Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Siklus manajemen sumber daya manusia merupakan siklus yang 

melibatkan proses penggajian pada karyawan. 

e. Siklus Buku Besar dan Laporan Keuangan 

Siklus ini berupa prosedur pencatatan dan perekaman ke jurnal dan buku 

besar dan pencetakan laporan keuangan yang datanya diambil dari buku 

besar. 
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2.7. Tujuan Sistem Akuntansi 

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15-

16) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 

informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi 

dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban 

dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi.  

 

2.8. Sistem Teknik Dokumentasi 

Menurut Marshal B Romney dan Paul John Steinbart (2015:59), 

dokumentasi (documentation) menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, 

apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana entri data, pengolahan data, 

penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Arti populer 

pendokumentasian sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, dan representasi 

grafis lainnya dari data dan informasi. Berikut ini merupakan alat-alat dokumentasi 

adalah sebagai berikut: 
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1. Diagram arus data (DAD – data flow diagram), deskripsi grafis sumber 

data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. 

DAD menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini 

menggunakan empat simbol pertama untuk mempresentasikan empat 

elemen dasar yaitu sebagai berikut. 

a. Sumber data (data source) dan tujuan data (data destination), 

adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan 

atau dihasilkan oleh sistem 

b. Arus data (data flow), adalah perpindahan data di antara proses, 

penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara 

penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses 

transformasi data. Arus data dibeli untuk menunjukkan data apa yang 

mengalir. 

c. Proses (processes) merepresentasikan transformasi data, tindakan 

yang mentranformasikan data ke dalam data atau informasi lain. 

d. Penyimpanan data (data store) adalah tempat data disimpan. DAD 

tidak menunjukkan media penyimpanan fisik (seperti penyedia atau 

kertas) yang digunakan untuk menyimpan data. 

Simbol Nama Penjelasan 

 Sumber dan tujuan data Orang dan organisasi yang mengirim data 

ke dan menerima data dari sistem yang 

diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data 

juga disebut sebagai data sinks 

 Arus Data Arus data ke dalam atau keluar proses 

disajikan oleh garis lengkung atau garis 

lurus dengan panah. 
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 Proses-proses 

transformasi 

Proses yang mentransformasikan data 

dari input ke output dan diwakili oleh 

lingkara. Sering kali disebut sebagai 

gelembung (bubbles) 

 Penyimpanan data Penyimpanan data diwakili oleh dua garis 

horizontal 

 Pengendalian Internal Pengendalian Internal 

 

2. Bagian alir, yang merupakan deskripsi grafis sistem. Bagan alir adalah 

teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa 

aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir 

mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir 

melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara 

meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Simbol bagan alir dibagi 

ke dalam empat kategori adalah sebagai berikut: 

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

b. Simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data, baik secara 

elektronik atau dengan tangan. 

c. Simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. 

d. Simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data, dimana bagan 

alir dimulai dan berakhir. Keputusan dibuat, dan cara menambah 

catatan penjelas untuk bagan alir. 

Ada beberapa jenis bagan alir, meliputi: 

a. Bagan alir dokumen (document flowchart), yang menunjukkan 

arus dokumen dan informasi antar departemen atau area 
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pertanggungjawaban. Bagan alir dokumen dikembangkan untuk 

mengilustrasikan arus dokumen dan data antar-area 

pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menelusuri 

dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen 

dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat 

mengalir melewati sistem. Jenis khusus bagan alir yang disebut 

bagan alir pengendalian internal (internal control flowchart) 

digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi 

pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk 

mengidentifikasi  kelemahan atau inefisiensi sistem, seperti arus 

komunikasi yang tidak memadai, pemisahaan tugas yang tidak 

memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen, 

atau prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan 

pemborosan. 

b. Bagan alir sistem (system flowchat), yang menujukkan hubungan 

antar-inputi, pemrosesan dan output sistem informasi.  

c. Bagan alir program, yang menunjukkan urutan operasi logis 

komputer yang menjalankan program.  

Pedoman Mempersiapkan Bagan Alir 

a. Memahami sistem. Mengembangkan pemahaman ini dengan 

mewawancarai pengguna, pengembang, dan manajemen atau 

memberikan kuesioner yang lengkap; dengan membaca deskripsi 

naratif sistem; atau dengan menjalan melalui transaksi sistem. 
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b. Mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagan alir. 

Mengidentifikasi departemen, fungsi-fungsi pekerjaan, dan pihak 

eksternal. Mengidentifikasi proses bisnis, dokumen, arus data dan 

prosedur pengolahan data. 

c. Mengelola bagan alir. Mendesain bagan alir, sehingga data 

mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ketika sesuai, 

pastikan bahwa semua prosedur dan proses ada dalam urutan yang 

sesuai. Tunjukkan tempat dokumen atau proses dimulai, tempat data 

diproses, dan tempat data disimpan dan dikirim. Tunjukkan disposisi 

final dari semua dokumen untuk mencegah kelonggaran yang 

membuat pembaca dibuat berputar-putar. Tunjukkan data yang 

dimasukkan ke dalam atau diambil dari database yang melewati 

operasi pemrosesan (program komputer) pertama. Dalam bagan alir 

dokumen, bagilah bagan alir ke dalam kolom-kolom dengan label. 

d. Secara jelas labeli semua simbol. Tulislah deskripsi sumber, input, 

proses, output, atau tujuan di dalam simbol. Gunakan kepala panah 

pada semua garis arus. 

e. Konektor halaman. Jika bagan alir tidak sesuai dengan halaman 

tunggal, secara jelas berilah nomor halaman dan gunakan konektor 

luar halaman untuk memindahkan satu halaman dari halaman 

lainnya. Ketika diinginkan, konektor dalam halaman dapat digunakan 

untuk mencegah kelebihan garis arus dan untuk menghasilkan 
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halaman yang terlihat rapi. Secara jelas labeli semua konektor untuk 

menghindari kebingungan. 

f. Gambar sketsa kasar dalam bagan alir. Perhatikanlah dengan 

saksama konten yang diambil dibandingkan membuat gambar yang 

sempurna. Beberapa sistem dapat dibuat bagan alir dalam draf 

tunggal. Tinjaulah dengan orang-orang yang mengenal sistem. 

Pastikan semua bagan alir yang digunakan konsisten. 

g. Gambarlah salinan final bagan alir. Tempatkan nama, tanggal, dan 

nama orang yang mempersiapkan bagan alir pada setiap halaman. 

3. Diagram Proses Bisnis (DPB – Business Process Diagram), yang 

merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh 

perusahaan. Diagram proses bisnis adalah cara visual untuk menjelaskan 

langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Adapun 

pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Mengembangkan 

pemahaman ini dengan mengobservasi proses bisnis organisasi dan 

arus data, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang terlibat 

dalam proses bisnis, membaca deskripsi naratif sistem, atau 

memasuki sistem transaksi. Mengidentifikasi departemen, fungsi-

fungsi bisnis, dan pihak eksternal. Mengidentifikasi proses bisnis, 

dokumen, arus data, dan produser pengolahan data. 
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b. Mengabaikan komponen-komponen tertentu. Seperti DAD, DPB 

menggambarkan apa yang terjadi, tetapi tidak memerinci bagaimana 

itu terjadi (contohnya dengan teknologi apa) aktivitas proses terjadi. 

Oleh karena itu, DPB tidak perlu untuk direvisi setiap kali teknologi 

yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas berubah. Tidak 

seperti bagan alir, Anda tidak perlu menunjukkan dokumen ketika 

dokumen mengalir melalui sistem atau menunjukkan tempat 

dokumen itu disimpan.  

c. Memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Seperti 

DAD, berbagai level detail dapat ditunjukkan. DPB hanya dapat 

menunjukkan level aktivitas yang lebih tinggi atau level aktivitas 

yang lebih tinggi tersebut dapat dipecah ke dalam subaktivitas-

subaktivitas yang menunjukkan secara lebih mendetail. Jika DPB 

digambarkan secara lebih mendetail, mudah untuk mengevaluasi 

apakah tugas-tugas dipisahkan secara sesuai dengan menguji tugas 

yang dilakukan dalam setiap baris. 

d. Mengelola bagan alir. DPB biasanya terdiri dari dua kolom dan 

sebanyak mungkin garis yang diperlukan untuk menjelaskan proses. 

Kolom pertama menunjukkan karyawan dan departemen berbeda 

yang terlibat dalam proses bisnis. Kolom kedua menunjukkan 

aktivitas yang dilakukan oleh karyawan yang ditunjukkan dalam 

kolom pertama. Setiap baris, mengacu sebagai “swim lane” berisi 

aktivitas yang dilakukan oleh departemen atau karyawan atau 
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karyawan yang terindikasi. DPB menggambarkan langkah-langkah 

besar dalam proses secara berurutan, membaca dari kiri ke kanan dan 

atas ke bawah. 

e. Memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Tunjukkan 

setiap proses bisnis dimulai dan berakhir. Menunjukkan setiap 

aktivitas dalam proses bisnis yang terjadi dan dalam baris yang 

sesuai, menggunakan simbol yang sesuai. Menuliskan deskripsi yang 

sesuai di dalam setiap simbol, sebagian besar deskripsi aktivitas akan 

dimulai dengan kata kerja tindakan (membuat pesanan, mengirimkan 

barang dll). Tambahkan informasi anotasi yang sesuai untuk 

membuat diagram lebih dapat dipahami. Gunakanlah kepala panah 

pada semua garis arus data untuk menunjukkan arah arus. 

 Akuntan menggunakan teknik dokumentasi secara ekstensif. Standar 

akuntansi mensyaratkan bahwa auditor independen memahami prosedur 

pengendalian internal manual dan terotomatisasi yang digunakan oleh suatu entitas. 

Alat dokumentasi juga digunakan secara ekstensif dalam proses pengembangan 

sistem. Dokumentasi lebih mudah untuk mempersiapkan dan merevisi ketika paket 

perangkat lunak digunakan. 

 


