
MATERI 1 
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI - OVERVIEM 

 
Sistem:    

Sesuatu yang memiliki bagian  ( subsistem / komponen ) yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu, serta melalui input, proses dan output 

Subsistem / Prosedur: 

Bagian –bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Syarat-syarat sesuatu dikatakan sebagai sistem : 

1. Mempunyai bagian-bagian yang saling berinteraksi. 

2. Mempunyai tiga unsur yaitu input, proses & ouput.  

1. Mempunyai Bagian-Bagian yang Saling berinteraksi 

Sistem dapat berfungsi efisien & efektif jika: 

- Subsistem-subsistem  saling berinteraksi satu dengan lain. 

- Interaksinya melalui komunikasi informasi yang relevan 

- Interaksi tersebut tidak dapat dilihat garis pemisahnya  secara tegas, 

interaksinya kuat terkadang saling tumpang tindih. 

 

Hubungan sistem & subsistem digambarkan sebagai berikut: 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsistem-subsistem meski mempunyai fungsi yang independen satu sama lain, tetapi 

saling berhubungan untuk mendukung tujuan yang sama. 

Contoh 1: 

Sistem Pertahanan, terdiri dari : 

- subsistem radar  sebagai pemantau situasi sekitar basis pertahanan dengan jarak 

radius tertentu. 

- subsistem penangkal             untuk melindungi basis pertahanan dari serangan musuh. 

- susbsistem penyerang             untuk menangkal, mematahkan & mengusir musuh. 
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Subsistem penangkal tidak dapat bekerja efektif bila tidak didukung subsistem radar 

(karena dengan radar dapat diketahui informasi adanya musuh ). 

Subsistem penyerang balik tidak dapat bekerja efektif bila serangan musuh tidak dapat 

ditangkal. 

Subsistem-subsistem tersebut harus berinteraksi untuk tujuan bereaksi terhadap 

serangan musuh. 

Contoh 2 : 

Sistem sebuah mobil terdiri dakompisisinya: 

Mobil 
 
 

Sistem Bhn Bakar Sistem pendorong Sistem Listrik Sistem Rem  

- Tangki bhn bakar - Mesin - Lampu - Pedal Rem 

- Pemompa bhn bakar - Transmisi - Pembakaran - Silinder 

- Karburator - Poros Roda - Radio  Masker 

 - Roda - Baterai  - Btk Rem 

Dekomposisi          Proses membagi sistem menjadi bagian/subsistem yang lebih kecil 

• Setiap subsistem dengan caranya yang unik berkontribusi untuk mencapai tujuan sistem 

sebagai alat angkut. 

• Jika sebuah subsistem vital gagal atau rusak, keseluruhan sistem akan gagal memenuhi 

tujuan, sedangkan jika sebuah subsistem non-vital gagal maka tujuan tetap dapat 

dipenuhi. 

• Para desainer sistem harus mengetahui konsekuensi kegagalan sistem & menyediakan 

tingkat kontrol yang tepat. Misal dengan merancang sistem pendukung (Backup system / 

sistem cadangan) ketika sistem utama gagal dengan tetap memperhatikan biaya manfaat 

(Cost Benefit Basis) 

2. Mempunyai tiga unsur yaitu input, proses & ouput.  

    Input           Penggerak, pemberi tenaga, sumber  

 Proses         Aktivitas yang mengubah input menjadi output 

 Output          hasil operasi, yang menjadi tujuan / sasaran / target sistem. 

 

 

Sistem Pendidikan : 

- mhs yang lulus seleksi - Dinamika Pendidikan  - Sarjana yang  

penerinmaan.  yang diterapkan di PT    sudah lulus. 

  terdiri dari pengajar,gedung, 

 staf administrasi, perpustakaaan,peraturan 

Input Proses Output 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus  Siklus  Siklus  

Pengeluaran Konveksi  Pendapatan 

Sistem Pembelian 

Sistem  Sistem Akunt Sistem 

Pengeluaran kas Biaya Pemroses 

Sistem  Sistem  Perencanaan Penjualan 

Pemrosesan gaji Keperluan   

Sistem  Bhn Baku. Sistem 

aktifa Tetap  Penerimaan Kas 

    

· Sistem Informasi (Informasi System= IS) 

Adalah Serangkaian prosedur formal dalam pengumpulan data untuk diproses menjadi 

informasi dan didistribusikan kepada para pemakai. 

Sistem Informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer dalam organisasi untuk 

menyajikan informasi kepada pemakai. 

Beberapa jenis sistem informasi berbasis komputer : 

1. Sistem Pemrosesan Data Elektronik (EDP) 

Sistem yang memanfaatkan teknologi komputer untuk pemroses data transaksi.  

2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Sistem yang menggunakan komputer untuk menyediakan bagi pengambil 

keputusan oleh para manajer. 

Sistem Informasi 
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Subsistem SIM dalam bidang fungsional khusus dalam organisasi terdiri dari : 

a. Sistem Informasi Pemasaran  

Adalah SIM yang menyediakan informasi untuk fungsi pemasaran. 

- Informasi disediakan oleh SIA seperti ikhtisar penjualan  & info biaya 

- Informasi disediakan oleh orang lain seperti data selera pelanggan, profil 

pelanggan, info tentang produk pesaing. 

b. Sistem Informasi Produksi 

Adalah SIM yang menyediakan informasi untuk fungsi produksi 

- Informasi disediakan oleh SIA seperti ikhtisar penjualan  & info biaya 

-   Informasi disediakan oleh orang lain seperti data bahan mentah, profil pemasok,  

info tentang teknik-teknik produksi baru.  

c. Sistem Informasi SDM 

Adalah SIM yang menyediakan informasi untuk fungsi sdm (kepegawaian) 

- Informasi disediakan oleh SIA seperti ikhtisar pajak gaji 

- Informasi disediakan oleh orang lain seperti data peraturan pemerintah, info 

tentang pasar tenaga kerja.. 

d. Sistem Informasi Keuangan  

Adalah SIM yang menyediakan informasi untuk fungsi keuangan. 

- Informasi disediakan oleh SIA seperti ikhtisar arus kas & info pembayaran. 

- Informasi disediakan oleh orang lain seperti data tingkat bunga, profil pemberi 

pinjaman, info tentang  pasar kredit. 

Setiap bidang dalam organisasi harus mengembangkan SIM-nya sendiri-sendiri, contoh:  

- Sistem info Audit Intern dikembangkan oleh fungsi Audit Intren,  

- Sistem info Mutu dikembangkan oleh fungsi mutu perusahaan. 

Subsistem-subsistem SIM fungsional tidak independen secara fisik, tetapi membagi 

sumber daya sistem informasi dalam organisasi. 

3. Sistem Penunjang Keputusan – Decision Support Systems (DSS) 

Sistem ini menggunakan model-model keputusan & database khusus terpisah dari 

sistem pemrosesan data (EDP) 

Perbedaan fungsi DSS dengan EDP : 

DSS digunakan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan informasi khusus & tidak rutin 

dari manajemen. 

EDP digunakan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan informasi rutin, terus menerus & 

umum. 

 

 

 



4. Sistem Ahli (Expert System-ES) 

Merupakan sistem berbasis pengetahuan yang memanfaatkan pengetahuannya tentang 

bidang aplikasi tertentu untuk bertindak seperti seorang konsultan ahli bagi 

pemakainya. 

Perbedaan : 

- DSS membantu pemakai dalam mengambil keputusan 

- ES membuat keputusan itu sendiri. 

5. Sistem Informasi Eksekutif (Excekuive Information Systems-EIS) 

Sistem ini untuk kebutuhan informasi strategik bagi manajemen puncak, informasi-

informasinya dari luar sistem informasi organisasi. 

Contoh : rapat, memo, tv, aktifitas periodik & sosial. 

6. Sistem Informasi Akuntansi ( Accounting Information Systems-AIS) 

- Sebagai sistem berbasis komputer yang mengubah data akuntansi menjadi informasi. 

- Adalah susunan dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana & berbagai laporan 

yang didesaiun untuk mentransformasi data keuangan menjadi informasi keuangan. 

 
Dokumen            formulir, catatan-catatan akuntansi, bukti-bukti transaksi 

Alat komunikasi           Komputer & perlengkapannya, telpon, faks, dll. 

tenaga pelaksana              Akuntan 

Informasi Keuangan            Laporan Keuangan             Informasi tentang  

- Pendapatan & Biaya 

- Aktiva & Kewajiban & ekuitas 

- Penjualan, Piutang, pembelian, utang, dll. 

 

 

· Data akuntansi : · Proses akuntansi : · Output akuntasi : 

 Faktur, Memo,   Karyawan,    Laporan akuntansi 

 Kuitansi dll.   Peralatan, prosedur 

 

SIA terbentuk dari : 

1) Formulir  -- faktur, nota (voucher), cek, memo, kuitansi dll. 

2) Buku -- jurnal, buku besar (ledger), kartu-kartu persed, dll. 

3) Serangkaian laporan -- neraca saldo, abstraksi buku besar, lap. L/R, neraca 

4) Serangkaian kegiatan klerikal -- operasi pengolahan data elektronik untuk mencatat 

informaasi akuntansi pada formulir, buku besar, jurnal 

5) Penggunaan alat-alat klerikal --komputer, mesin ketik, sarana komunik untuk 

transfer data. 

Input Proses Ouput 



6.1. Sistem Pelapor Buku Besar / Keuangan (G/L)  

 Sistem ini memproses rangkuman aktivitas siklus transaksi mengukur dan melaporkan 

status sumberdaya keuangan dan perubahan-perubahan sumberdaya tersebut. 

 Serta mengkomunikasikan informasi ini kepada pemakai eksternal inform tersebut 

contohnya laporan keuangan, pengembalian pajak, dokumen hukum, dll. 

 

6.2. Sistem Pemrosesan Transaksi 

 Merupakan pusat dari seluruh fungsi sistem informasi yang melakukan : 

1. Mengkonversi peristiwa ekonomi ke transaksi keuangan 

2. Mencatat transaksi keuangan dalam jurnal dan buku besar 

3. Mendistribusikan informasi keuangan yang utama ke bagian operasi untuk 

kegiatan operasi harian. 

 

6.3. Sistem Pelaporan Manajaemen 

 Menyediakan inform. Keu. internal yang diperlukan untuk manaj cn. Lap. 

Adl.anggaran, analisa biaya dll. 

 

 

PERAN SIA DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN 

• Memberikan informasi akuntansi bagi pemakai 

• Membantu dalam proses pengendalian intern 

 

  Kelompok Internal 

 

Pemakai SIA 

 

  Kelompok Eksternal 

 

• Kelompok Internal :   

 Terdiri dari karyawan dan para manajer yang mempunyai kebutuhan inform beragam 

yang tergantung pada jenjang organisasi / fungsi yang dilaksanakannya. 

 

 

 

 

 

 



 Karakteristik informasi pada setiap jenjang manajemen (kelompok internal) 

- Lebih banyak waktu yang 

dicurahkan untuk kegiatan 

perencanaan, misal : 

menetapkan strategi penjualan, 

rencana buka cabang baru, dll. 

- Info yang dibutuhkan lebih 

banyak bersifat ikhtisar 

- Info yang dibutuhkan lebih 

banyak bersifat eksternal 

(environtment) 

 

- Lebih banyak waktu yang 

dicurahkan untuk kegiatan 

pengendalian, misal : info 

mengawasi absensi, 

pengendalian barang dagang, 

pengendalian jadwal produksi 

dll. 

- Info yang dibutuhkan lebih 

bersifat rinci dan rutin 

- Info yang dibutuhkan lebih 

banyak bersifat internal 

 

• Kelompok Eksternal 

 Pada umumnya memerlukan informasi yang bersifat umum dalam bentuk laporan 

keuangan (neraca, lap L/R, arus kas, catatan akuntansi) dan penyusunan inforamsi 

didasarkan pada PABU/SAK. 

 Terdiri dari : kreditur, pemegang saham, badan pajak (pemerintah), pemasok, 

pelanggan, bank, BAPEPAM, masyarakat umum. 

 Bank BAPEPAM     → menerima informasi bentuk keuangan, pengembalian pajak, 

laporan-laporan lain. 

 Pelanggan Pemasok → menerima informasi berorentasi transaksi seperti pembelian, 

penagihan, dokumen,  pengiriman barang dan lain-lain. 
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ALUR SIA 

SIA mempunyai alur input – proses – output, sebagai berikut : 

1) Daur Operasional 

 Merupakan daur dari mulai terjadinya transaksi/kejadian ekonomi sampai terekamnya 

transaksi tersebut dalam dokumen-dokumen. 

 Terdiri dari subsistem : 

a. Daur/siklus pendapatan (revenue cycle) 

 Mencakup kegiatan penjualan .barang/jasa, penagihan dan pembayaran yang 

berkaitan. 

b. Daur/siklus pengeluaran (expenditure cycle) 

 Mencakup kegiatan pengadaan bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu, 

biaya faktor input lainnya, pelunas kewajiban. 

c. Daur/siklus produksi (production cycle) 

 Mencakup kegiatan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi produk dan 

jasa. 

d. Daur/siklus keuangan 

 Mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang, manajemen modal termasuk 

kas. 

2) Daur Penyusunan Laporan 

 Daur yang mengubah dokumen hasil transaksi dari daur operasi menjadi laporan, baik 

dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan manajemen 

Atau 

SIA terdiri dari subsistem-subsistem sebagai berikut : 

a. Subsistem penjualan 

b. Subsistem pembelian 

c. Subsistem produksi 

d. Subsistem keuangan 

e. Subsistem penyusunan laporan 

 

PENGENDALIAN INTERN (SPI) 

Adalah sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi untuk tujuan memberi 

jaminan tercapainya tujuan : 

1) Keandalan laporan keuangan 

2) Efisiensi dan efektifitas oprasi 

3) Ketaatan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku 

 

 



 

Unsur-unsur pokok agar SPI berjalan baik : 

� Struktur Organisasi  adalah susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan 

hirarki. Prinsip-prinsipnya : 

- Ada pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan dan penyimpanan/ 

pengelolaan. 

- Satu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua 

tahap transaksi dari awal-akhir 

 Contoh : 

1) Bagian pembelian hanya melaksanakan kegiatan pembelian/pemesanan tidak 

boleh melaksanakan kegiatan pencatatan persediaan (bagian yang melaksanakan 

permintaan pembelian), tidak boleh melaksanakan kegiatan penerimaan barang 

(bagian penerimaan), tidak boleh melaksanakan kegiatan pencatatan data 

transaksi (bagian akuntansi) 

2) Pemisahan tugas antara fungsi akuntansi dan fungsi keuangan 

 Fungsi akuntansi (controler) menyelia/membawahi fungsi-fungsi operasi rutin 

departemen akuntansi.seperti pemindahbukuan (posting) ke buku besar dan 

penyajian laporan keuangan. 

 Fungsi keuangan (treasurer) bertanggung jawab pada aspek keuangan 

perusahaan, mengatur perolehan dana untuk oprasi, bertanggung jawab terhadap 

aktiva lancar perusahaan seperti kas, piutang dan investasi. 

 Catatan aktiva tersebut diselenggarakan dibawah tanggung jawab kontroler 

 

� Sistem Wewenang dan prosedur Pencatatan 

- system yang memberi perlindungan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya 

- Ada uraian/penjelasan tugas (job description) yang mengatur tentang tugas, hak dan 

wewenang masing-masing pejabat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas di tiap unit organisasi 

- Ada tata cara / prosedur - Rotasi jabatan 

- Ada pemeriksaan - Cuti   

� Karyawan yang berkualitas Pendidikan, Pengalaman, Pelatihan, Kejujuran. 
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Bagian kredit 

Kasir 

Asuransi  

Penganggaran 

Perenc. Pajak 

Manaj. akun  

Penagihan 

Piut. Dagang 

Utang Dagang 

Akunts. Biaya 

Penggajian 

Bk. Bsr biaya 

Bk. Bsr umum 

- Bertugas memonitor dan menilai ketaatan pada kebijaksanaan dan prosedur 
organisasi 

- Meski secara historis berada di bawah kontrol atau manajemen akun lain tetapi 
fungsinya harus terpisah dari fungsi akuntansi  



Teknologi Informasi 

Penggunaan SIA berhubungan dengan Teknologi Informasi 

Penempatan dalam Organisasi sebagai berikut CIO melapor pada wakil direktur dapat pula 

pada pejabat keuangan seperti kontroller (pada perusahaan kecil / baru) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemrosesan data untuk pemakai akhir 
 
� Pendekatan Tradisional : 
 
   
 
� Pendekatan End User Computing ( EUC ) : 
 
   
 

 
Kepala Bagian Informasi 

(Chief Information Office = 
CIO) 

Komite 
Pengarah 

Manaj.Audit 
Sistem 

Manaj. 
Pogrammer 

Manaj. 
Operasional 

Manaj. Pendukung 
Teknis 

Manaj. 
Pendukung 
Pemakai 

Analis 
Program 

Programmer 
Program 

Programmer 
pemeliharaan 

Programmer 
sistem 

 
 

Pustakawan 
Arsip 

Operator 
Msk-an 

Data 

Operator 
Kompt 

Analisis  
Komunikasi 

Adm.  
Basis data 

Pemakai Spesialis sistem Inform Pemrosesan data 

Pemakai Software database/  
Kompt personal 

Pemrosesan data 



EUC adalah pemannfaatan komputer untuk pemakai akhir dari komputasi. 
 
Sebelum ada EUC, para pemakai akhir harus mengajukan permintaan pemrosesan data 

kepada Fungsi sistem informasi  & kemudian menubggu hasilnya. Jika permintaan tersebut 

tidak dilayani / ditunda pemakai akhir harus melaksanakan tugas secara manual jika 

memungkinan. 

Data Base       Tempat penyimpanan fisik data keu. & non-keu. dpt berupa filing cabinet, 

filing cabinet, disket komputer, CD, dll.               


