
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Pengolahan Data
Pengolahan data (Data Processing) adalah suatu kegiatan manipulasi atau merubah simbol seperti huruf dan 
angka dengan tujuan meningkatkan nilai gunanya, sedangkan pemrosesan transaksi  (transaction processing) 
mendeskripsikan pemrosesan data yang dilakukan terhadap data-data bisnis.

Kegiatan pemrosesan data dilakukan oleh sistem informasi akuntansi (SIA/AIS) yang mengumpulkan data dari 
aktivitas perusahaan, merubahnya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi pengguna sistem 
internal dan eksternal perusahaan.

Data dikumpulkan dari seluruh sistem fisik dan lingkungan, dimasukkan ke dalam database. Perangkat lunak 
pengolahan data mengubah data menjadi informasi untuk manajemen perusahaan perorangan dan organisasi 
dilingkungan perusahaan.

A model of an Accounting Information System

Pengolahan data mempunyai empat tugas utama, yaitu  :

a) Pengumpulan data
Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, setiap kegiatan dijelaskan oleh sebuah 
record data. Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal 
perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan.
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b) Manipulasi data
Operasi manipulasi data yang mengubah data menjadi informasi, meliputi :
a) Pengklasifikasian (Classifying),  mengklasifikasikan data sesuai dengan kegunaan atau darimana 

data berasal
b) Penyortiran  (Sorting),  record  data  diatur  dengan  cara  tertentu  berdasarkan  nilai  kunci  yang 

ditetapkan.
c) Penghitungan (Calculating), mengaplikasikan operasi logika dan matematika terhadap data untuk 

menghasilkan elemen tambahan dari data.
d) Perangkuman (Summarizing), melakukan penjumlahan total maupun subtotal dari suatu data item. 

c) Penyimpanan data
Data disimpan pada media penyimpanan sekunder, dan dapat diambil sewaktu-waktu dibutuhkan. Data 
saling terintegrasi secara logis hingga membentuk database. Hampir semua data yang tersimpan dalam 
database merupakan data akuntansi.

d) Penyiapan dokumen
SIA menghasilkan output yang digunakan oleh internal dan eksternaal perusahaan. Output dikeluarkan 
dengan dua cara :
a) By action, output dihasilkan ketika terjadi sesuatu. Misalnya pembuatan tagihan setiap kali 

pelanggan melakukan pemesanan.
b) By a time schedule, output dihasilkan berdasarkan waktu-waktu tertentu. Misalkan pembayaran gaji 

karyawan setiap minggu.

Karakteristik SIA

Terdapat beberapa karakteristik SIA yang membedakannya dari CBIS yang lain, yaitu :

1. Performs  necessary  task (Melaksanakan  kegiatan  penting),  perusahaan  tidak  memutuskan  untuk 
melaksanakan  pemrosesan  data,  tetapi  diminta  oleh  hukum/kewenangan  untuk  memelihara  data 
aktivitas.  Lingkungan  sekitar  perusahaan  seperti  pemerintah,  investor,  pemilik  perusahaan  dan 
pengamat ekonomi menginginkan data yang dihasilkan oleh perusahaan. Walaupun lingkungan tidak 
menginginkan data tersebut, maka perusahaan melakukannya dengan tujuan pengawasan.

2. Adheres  to  relatively  standardized  procedures (Mendekati  prosedur  standar),  regulasi  dan  praktisi 
mengungkapkan bagaimana pemrosesan data harus dilaksanakan. Secaara umum berbagai organisasi 
memproses datanya dengan cara yang sama.

3. Handles  detailed  data  (Menangani  data  rinci),  ketika  catatan  pemrosesan  data  mendeskripsikan 
aktivitas  perusahaan  secara  detil,  perlu  disediakan  catatan  audit.  Catatan  audit  adalah  kronologis 
aktivitas yang dapat ditelusuri dari aawal hingga akhir proses ataupun sebaliknya.

4. Has primarily historical focus (Fokus pada histori utama), data yang dikumpulkan oleh SIA secara umum 
mendeskripsikan kejadian dimasa lampau.

5. Provide  minimal  problem  solving  information (Menyediakan  informasi  minimal  bagi  pemecahan 
masalah),  SIA  menghasilkan  beberapa  output  bagi  manajer  seperti  laporan  pendapatan  dan 
pengeluaran.
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Contoh SIA (SISTEM DISTRIBUSI BARANG)

Diagram Konteks Sistem Distribusi

Diagram Nol Sistem Distribusi

SIM/Ayuliana, ST., MMSI./Maret2011 3



Diagram Level 1 Proses 1

Diagram Level 1 Proses 2
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Diagram Level 1 Proses 3

Diagram Level 2 Proses 1.1
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Diagram Level 2 Proses 1.2

Diagram Level 2 Proses 1.3
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Diagram Level 2 Proses 1.4

Diagram Level 2 Proses 2.1
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Diagram Level 2 Proses 2.2

Diagram Level 2 Proses 2.3
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SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

SIM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum yang dibutuhkan semua manajer dalam perusahaan, 
untuk semua tingkat manajemen. SIM menyediakan informasi bagi pengguna sistem dalam bentuk laporan dan 
output dari berbagai simulasi model matematika, dapat disediakan dalam bentuk tabel dan grafik. 

SIM didefinisikan sebagai  sistem berbasis  komputer  yang menyediakan informasi  bagi  beberapa pengguna 
sistem dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut  tersedia dalam bentuk  laporan periodik, laporan 
khusus dan output dari simulasi matematika. Informasi mendeskripsikan perusahaan atau bagiannya mengenai 
apa  yang  terjadi  dimasa  lampau,  yang  terjadi  saat  ini,  dan  apa  yang mungkin  terjadi  dimasa mendatang.  
Informasi juga digunakan manajer maupun non manajer dalam perusahaan saat mereka membuat keputusan 
untuk pemecahan masalah.

Model Management Information System 

Konsep Subsistem Informasi Organisasional
SIM akan mencakup area fungsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.  Sistem Informasi 
fungsional ini mencakup sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, 
sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Walaupun masing masing 
area fungsional merupakan bagian perusahaan yang terpisah dalam subsistem yang berbeda, namun secara 
fisik tidak terpisah, sebagian besar database yang digunakan oleh suatu subsistem dapat juga digunakan oleh 
yang lain, demikian pula dengan perangkat kerasnya. Dalam SIM, sistem organisasi dilihat secara logikal, bukan 
fisikal.
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Organizational Information System

Model Sistem Informasi Eksekutif

Model Executive Information System 
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Database  perusahaan  berisi  data  utama  dari  AIS  dan  ditambahkan  dengan  surat  elektronik  lainnya  yang 
digunakan oleh para eksekutif  untuk mengirim dan menerima surat elektronik dan kalender elektronik, yang 
kemudian digunakan untuk mengatur jadwal para eksekutif tersebut.

Perangkat lunak EIS menggunakan database untuk menghasilkan tampilan terformat yang disimpan distasiun 
kerja para eksekutif. Para eksekutif cukup memberikan permintaan informasi sebagai input dan mendapatkan 
hasil berupa tampilan terformat.

Model Sistem Informasi Pemasaran

Model Marketing Information System 

Sistem informasi pemasaran merupakan subsistem SIM, yang menyediakan informasi untuk digunakan dalam 
penyelesaian masalah-masalah pemasaran perusahaan. Subsistem input, mengumpulkan data dan informasi 
yang disimpan kedalam database. Subsistem output, terdiri dari program-program komputer yang mengubah 
data menjadi informasi bagi pengguna sistem. Manajer dapat menggunakan subsistem-subsistem ini secara 
terpisah atau dikombinasikan untuk membangun strategi pemasaran.

Subsistem input terdiri dari :
1. Marketing  research  subsystem,  mengumpulkan  data  yang  berhubungan  dengan  berbagai  aspek 

operasi  pemasaran  perusahaan,  terutama  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  pelanggan,  dan  calon 
pelanggan. Data didapat dengan cara survey.

2. Marketing intelligence subsystem,  mengumpulkan data dan informasi  yang berhubungan dengan 
kompetitor.  Dimasa lalu, hal ini  dilakukan dengan cara membeli  produk kompetitor atau mendatangi 
openhouse kompetitor. Saat ini hal tersebut dapat dilakukan dengan membeli database komersial yang 
terkait dengan kompetitor.

Subsistem output terdiri dari :
1. Product Subsystem,  seluruh perangkat lunak yang menginformasikan segala hal mengenai produk 

kepada manajer.
2. Place Subsystem, seluruh perangkat lunak yang mendeskripsikan bagaimana produk didistribusikan 

kepada pelanggan.
3. Promotion Subsystem, perangkat lunak yang memastikan manajer tetap mengetahui informasi terkait 
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penjualan dan iklan produk.
4. Pricing Subsystem, segala informasi terkait dengan harga produk.
5. Integrated mix Subsystem, memungkinkan para manajer untuk mengembangkan strategi pemasaran 

dengan menggunakan kombinasi cara dan data yang tersedia.

Model Sistem Informasi Manufaktur

Model Manufacturing Information System 

Komputer digunakan dalam sistem produksi fisikal, seperti Computer Aided Design (CAD) dan Computer Aided 
Manufacturing  (CAM).  Sistem  informasi  konseptual  juga  dibuat  dalam  penjadwalan  produksi,  pengawasan 
persediaan, pengawasan kualitas produksi, dan laporan biaya produksi. Seluruh aplikasi, fisikal dan konseptual 
dikenal sebagai Computer Integrated Manufacturing (CIM).

Subsistem input manufaktur, terdiri dari :
1. Industrial  engineering  subsystem,  merupakan  data  tambahan  yang  mendeskripsikan  operasi 

manufaktur  internal.  Subsistem  ini  terdiri  dari  para  ahli  industrial,  yang  mempelajari  proses  yang 
bertujuan efisiensi, seperti penentuan lokasi pabrik, dan menentukan alur proses produksi.

2. Manufacturing intelligence subsystem, menyediakan data dan informasi mengenai 2 elemen dalam 
lingkungan  perusahaan,  yaitu  supplayer  dan  kelompok  buruh.  Data  dapat  diperoleh  dengan  studi 
khusus dan ditambahkan oleh kontak-kontak personal lainnya.

Subsistem output manufaktur, terdiri dari :
1. Production subsystem, mengukur proses kerja dalam hal  waktu, menelusuri ulang alur kerja daari 

satu tahapan ke tahapan berikutnya.
2. Inventory subsystem, mengukur jumlah aktivitas produksi seperti persediaan diubah menjadi barang 

setengah jadi dan barang jadi.
3. Quality subsystem,  mengukur  kualitas  dari bahan baku yang diubah. Memeriksa bahan baku yang 

diterima dari supplayer, pemeriksaan kualitas pada saat proses produksi dan pemeriksaan kualitas pada 
barang jadi sebelum keluar dari pabrik.

4. Cost subsystem, mengukur biaya yang muncul selama proses produksi berlangsung.

Model Sistem Informasi Finansial
Sistem informasi  finansial  dirancang  untuk  menyediakan  informasi  mengenai  aliran  uang  yang  ada  dalam 
perusahaan. Pengguna sistem biasanya para manajer.
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Subsistem input finansial, terdiri dari :
1. Internal audit subsystem, membantu sistem informasi akuntansi dalam menyediakan data internal dan 

informasi  dengan tujuan studi  khusus yang dilakukan oleh auditor  internal.  Internal  auditor  adalah 
seseorang yang secara periodik mempelajari sistem konseptual perusahaan untuk memastikan bahwa 
data dan informasi yang mereka miliki merepresentasikan keadaan sistem fisik.

2. Financial  intelligence  subsystem,  mengumpulkan  informasi  dari  elemen  lingkungan  yang 
mempengaruhi aliran uang, komunitas finansial, pemegang saham dan pemilik, dan pemerintah. 

Subsistem output finansial, terdiri dari :
1. Forecasting  subsystem,  melakukan  perkiraan  (forecast) 5  hingga  10  tahun  mendatang  untuk 

menyediakan dasar perencanaan strategis.
2. Funds management subsystem,  menitikberatkan pada aliran uang dalam perusahaan. Manajemen 

ingin mengetahui mengenai keuntungan dan kerugian yang terjadi sehingga dapat menanganinya.
3. Control subsystem, mempersiapkan pembiayaan operasi tahunan dan menyediakan informasi umpan 

balik  untuk  manajer  sehingga  dapat  memantau  pengeluaran  sesungguhnya  dengan  biaya  yang 
dialokasikan (budget).

Model of Financial Information System

Model Sistem Informasi Personalia
Personil  perusahaan  merupakan  sumberdaya  fisikal  yang  mengalir  dalam  perusahaan  dan  departemen 
personalia  mengatur  aliran personil  ini.  Sistem yang menyediakan informasi  bagi  bagian personalia  dikenal  
dengan Human Resource Information System (HRIS).

Subsistem input personalia, terdiri dari :
1. Human  resources  research  subsystem,  khusus  mempelajari  pekerjaan  yang  dilakukan  didalam 

perusahaan. Mengetahui pekerjaan apa saja yang ada sehingga dapat menentukan kemampuan apa 
dan tingkatan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang personil.

2. Human resources intelligence subsystem,  personalia  harus mengetahui  kondisi  lingkungan yang 
mempengaruhi aliran personil. Informasi diperoleh dari :
a) Komunitas  finansial,  yang  menyediakan  forecast  ekonomi  yang  mempengaruhi  rencana  jangka 

panjang personil.
b) Perserikatan buruh, komunitas global dan bahkan kompetitor, yang menyediakan sumberdaya baru 

untuk direkrut.
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c) Supplayer,  seperti  agensi  karyawan,  kolega  dan  perusahaan  penyedia  pencari  kerja  sebagai 
penghubung personil dengan perusahaan.

d) Pemerintah, yang menyediakan peraturan perburuhan, aturan keselamatan kerja, aturan kesehatan 
pekerja dan lainnya.

Model of  Human Resource Information System

Subsistem output personalia, terdiri dari :
1. Work  force  subsystem,  meliputi  seluruh  aplikasi  yang  membantu  perusahaan  mengantisipasi 

kebutuhan  personalia  dimasa  mendatang,  seperti  diagram  organisasi,  forecast  penggajian, 
evaluasi/analisis pekerjaan dan pemodelan kekuatan kerja. .

2. Recruiting  intelligence,  digunakan  untuk  menelusuri  aplikasi/surat  lamaran  pekerjaan  pada  saat 
perekrutan  dan  melakukan  penelitian  internal  untuk  mengidentifikasikan  karyawan  yang  dapat 
dipertimbangkan untuk mengisi jabatan baru dalam perusahaan.

3. Work force management subsystem,  meliputi pelatihan karyawan dan menilai performa karyawan. 
Subsistem ini juga digunakan untuk merelokasi keputusan dan perencanaan pengaturan karyawan.

4. Compensation  subsystem,   digunakan  untuk  memberikan  penghargaan  untuk  karyawan  atas 
pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk tunjangan jabatan, dan bonus.

5. Benefit subsystem,  meliputi aplikasi yang mendukung karyawan saat ini dan karyawan yang telah 
pensiun/keluar.  Termasuk  perencanaan  pembelian  persediaan,  pendefinisian  kontribusi  dan 
pendefinisian  perencanaan  keuntungan.  Perencanaan  keuntungan  yang  telah  didefinisikan 
memungkinkan karyawan untuk menentukan besaran tunjangan pensiun.
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6. Environmental  reporting  subsystem,  bertanggungjawab  untuk  melaporkan  praktek  dan  kebijakan 
perusahaan  kepada  pemerintah,  seperti  pemeliharaan  kesehatan,  dan  kesetaraan  gender  untuk 
kesempatan kerja.

SIM DAN PERTIMBANGAN FAKTOR MANUSIA
Berbagai  pengaruh  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  para  karyawan  saat  melaksanakan  tugasnya  yang 
berkaitan  dengan  komputer  dipandang  sebagai  pertimbangan  faktor  manusia.  Rasa  takut  karyawan  akan 
kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh komputer,  sehingga dampaknya merugikan perusahaan dapat  
dikurangi dengan adanya bantuan spesialis informasi kepada manajemen melalui langkah :

1. Menggunakan  komputer  sebagai  suatu  cara  mencapai  peningkatan  pekerjaan  dengan  memberikan 
pada komputer tugas yang berulang dan membosankan serta memberikan pada karyawan tugas yang 
menantang kemampuan mereka.

2. Menggunakan komunikasi formal untuk membuat karyawan terus menyadari maksud perusahaan.
3. Membangun hubungan kepercayaan antar  karyawan, spesialis informasi dan manajemen. Hubungan 

tersebut tercapai dengan bersikap jujur mengenai dampak dari sistem komputer dan dengan berpegang 
pada janji.

4. Menyelaraskan kebutuhan karyawan dengan tujuan perusahaan.

SIM DAN PEMECAHAN MASALAH
SIM dan subsistem organisasinya berkontribusi pada pemecaham masalah dalam dua cara dasar :

1. Sumber daya informasi organisasi
Sistem tersebut merupakan suatu komitmen formal dari para eksekutif untuk menyediakan sumber daya 
informasi bagi seluruh manajer dan bagian yang memerlukannya.

2. Identifikasi dan Pemahaman masalah
Manajer  menggunakan SIM terutama untuk menandai  masalah atau mendekati  masalah,  kemudian 
memahaminya dan menentukan lokasi dan penyebabnya.

Kelemahan utama SIM adalah tidak tearah pada kebutuhan khusus dari pemecah masalah perorangan. Konsep 
Sistem pendukung keputusan  dibuat untuk merespon kekurangan SIM.
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