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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana (1)penerapan 

sistem informasi akuntansi pada Madrasah Ibtidaiyah Hidayatut Thowalib, 

(2)mengetahui pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh Madrasah, dan 

(3)mengetahui apa saja evaluasi yang perlu dilakukan pada sistem informasi 

akuntansi dan pengendalian internal yang telah berjalan di dalamnya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang evaluasi 

sistem informasi akuntansi sebagai landasan pengelolaan keuangan yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatut Thowalib. Data yang diambil adalah struktur 

organisasi beserta uraian tugas dan deskripsi siklus yang ada di dalam Madrasah 

beserta dokumen transaksinya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal dilakukan dengan membandingkan antara praktik di 

lapangan dengan teori yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan 

sistem pengendalian internal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Hidayatut 

Thowalib telah memiliki sistem informasi akuntansi yang sudah berjalan dalam 

kegiatan operasionalnya, seperti sistem penerimaan kas, pengeluaran kas, utang, 

penggajian, dan lain-lain. Pada salah satu sistem yaitu pembelian konsumsi guru 

dan karyawan juga ditemukan bahwa terjadi penyatuan tugas yang dilakukan oleh 

satu fungsi yaitu fungsi pembelian dan fungsi pencatatan yang dilakukan oleh 

bendahara madrasah dalam satu transaksi. Sehingga pertanggung jawabannya juga 

tidak begitu jelas. Madrasah juga belum memiliki rancangan flowchart yang dapat 

memudahkan Madrasah memahami sistem itu sendiri. Madrasah juga telah 

melaksanakan pengendalian internal pada setiap sistem informasi akuntansi, 

namun pelaksanaannya masih belum optimal. Pengendalian yang telah 

dilaksanakan antara lain kelengkapan dokumen, otorisasi dari pihak yang 

berwenang, pemisahan tugas, dan lain sebagainya. Pengendalian internal untuk 

pemisahan tugas dalam membedakan fungsi operasi dengan fungsi pencatatan 

terkadang masih terjadi dalam beberapa sistemnya. 
 


