


1. Orang/manusia.  
 mengoperasikan sistem dan melaksa 
nakan berbagai fungsi dalam sistem. 

2. Prosedur-prosedur.  
 manual maupun terotomatisasi yang 
dilibatkan dalam mengumpulkan, 
memproses dan menyimpan  data. 

3. Data.  
 aktivitas dan proses bisnis organisa- 
si. 

4. Software. 
 perangkat lunak yang digunakan 
untuk memproses data. 

5. Infrastruktur teknologi informasi. 
 perangkat keras, jaringan komunika- 
si dan peralatan pendukung lainnya. 

komponen 
sistem 
informasi 
akuntansi 



•  Siklus Hidup Sistem ( System Life Cycle) adalah 
proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan 
sistem atau sub-sistem informasi yang berbasis 
komputer (CBIS).  

•  Pengembangan sistem ini sering disebut dengan 
SDLC atau System Development Life Cycle, yang 
tahapannya dimulai dari  perencanaan, analisis, 
perancangan, penerapan dan penggunaan sampai 
dengan perencanaan kembali dari sistem dan 
seterusnya.  





1. Menyadari Masalah. 
    Kepekaan pelaku sistem sangat membantu     
    dalam pencetusan timbulnya masalah.  
    Dengan kepekaan ini diharapkan dapat   
    mendeteksi sedini mungkin terjadinya masalah   
    dalam sistem. 



Menyadari Masalah. 

•  keluhan pelanggan terhadap pelayanan . 
•  gaji sering terlambat dibayarkan. 
•  laporan sering terlambat. 
•  produktivitas kerja rendah. 
•  banyak pegawai yang menganggur. 
•  kegiatan yang tumpang tindih. 
•  biaya operasional yang tinggi. 
•  penyimpanan data yang tidak teratur. 
•  pekerjaan manajemen yang terlalu 
  teknis. 



2. Mendefinikan Masalah. 
    Menyadari adanya masalah, manajemen harus 
    memahaminya sehingga dapat mengidentifika- 
    si dan mengetahui letak permasalahannya.  
 
3. Menentukan Tujuan Sistem. 
    Dalam mengembangkan sistem, tujuan atau 
    keinginan yang akan dicapai oleh sistem perlu 
    untuk dirumuskan terlebih dahulu. Tujuannya 
    agar dalam pengembangan sistem tidak bias  
    tetapi terarah pada yang hendak dicapai. 
 



4. Mengidentifikasi Kendala Sistem. 
    Setiap pengoperasian sistem tidak bebas dari 
    kendala baik pemakai, hasil maupun lingkung- 
    an luar sistem. Dengan mengidentifikasi ken- 
    dala ini  meminimalkan kesalahan dalam  
    pembuatan sistem.  
 
5. Membuat Studi Kelayakan. 
    Studi kelayakan adalah tinjauan sekilas pada 
    faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi  
    kemampuan sistem untuk mencapai tujuannya. 
 



Faktor-faktor yang perlu ditinjau  : 
    a. Teknis. 

 Ketersediaan perangkat keras dan perangkat 
 lunak dalam pemrosesan data. 

    b. Pengembalian Ekonomis. 
 Membandingkan keuntungan yang diperoleh 
 dari penggunaan dengan biaya yang dikeluar 
 kan untuk membangun sistem tersebut. 

    c. Pengembalian Non Ekonomis. 
        Menilai keuntungan pengembangan sistem yang 
        diukur bukan dengan uang. 
 



d. Hukum dan Etika. 
    Meninjau segi hukum dan etika, agar dapat di- 
    pastikan bahwa pengembangan sistem telah  
    sesuai dengan norma hukum dan etika. 
e. Operasional. 
    Meninjau sejauh mana para karyawan mendu- 
    kung sistem yang baru. 



Analisa Sistem bertujuan mengidentifikasi  
informasi yang dibutuhkan. 
 
Tahapan Analisis Sistem: 
•    Analisis Pendahuluan 
•    Penyusunan Usulan Pelaksanaan Analisis 
•    Pelaksanaan Analisis 
•    Penyusunan Laporan Hasil Analisis 



1.  Analisis Pendahuluan 
      bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang: 

•  luas pekerjaan yang akan dilakukan 
•  hasil yang dinginkan 
•  berapa lama pekerjaan ini dilakukan 
pekerjaan yang dilakukan pada tahap ini adalah 
mengidentifikasi masalah agar lebih mengenal 
masalah dan mengumpulkan data data-data awal 
sehubungan dengan permasalahan. 



Alat yang digunakan : 
         a. Struktur Organisasi & Job. Diskripsi 
         b. Prosedur kegiatan. 
         c. Dokumen yang digunakan 
         d. Laporan yang dihasilkan. 
         e. Aturan-aturan yang ada. 
 
Identifikasi yang dilakukan   : 
     a. identifikasi penyebab masalah. 
     b. identifikasi titik keputusan. 
     c. identifikasi person kunci.  



2. Menyusun Usulan Pelaksanaan analisis  
    bertujuan untuk mempertemukan pikiran antara   
    pemakai sistem dengan analis sistem mengenai  
    rencana pengembangan sistem untuk memenuhi 
    kebutuhan pemakai sistem. 

    Dokumen Usulan Pelaksanaan analisis menjelaskan: 
•  alasan mengapa sistem dikembangkan 
•  persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem   
  yang diusulkan 
•  batasan analisis sistem yang akan dilakukan 
•  informasi yang dibutuhkan 
•  sumber-sumber yang menyediakan 
  informasi  



Contoh Usulan Pelaksanaan Analisis Sistem: 
 
Pengembangan sistem COD Sale (Cash on Delivery 
Sale), sistem penjualan (tunai) dimana pembeli diha- 
ruskan datang ke perusahaan/toko untuk memilih  
barang dan melakukan pembayaran di kasir dan me- 
nerima barang yang dibelinya. 
 

    buka halaman 44 - 46 



3. Pelaksanaan Analisis Sistem 
    langkah-langkah yang dilakukan analis sistem: 

•  Menganalisis laporan/informasi yang dihasilkan  
  sistem sekarang 
•  Menganalisis transaksi yang dilakukan: 

o  unit organisasi yang terkait 
o  form/dok yang digunakan 
o  sistem otorisasi 
o  catatan akuntansi yang digunakan 
o  prosedurnya   



•  Mempelajari catatan pertama (jurnal),  
  dengan tujuan untuk mempelajari apakah terdapat   
  kelemahan dan kemungkinan pengembangan  
  jurnal yang sekarang digunakan. 
•  Mempelajari catatan terakhir (BB dan BP), dengan  
  tujuan untuk mempelajari apakah terdapat kele- 
  mahan dan kemungkinan perancangan kembali BB    
  dan BP yang sekarang digunakan. 



•  Menganalisis Hasil Penelitian. 
    Berdasarkan data-data yang diperoleh, tugas  
    selanjutnya adalah menganalisis yaitu  : 
    a. Analisa Kelemahan sistem 
    b. Analisa distribusi pekerjaan. 
    c.  Analisa pengukuran pekerjaan.  
    d. Analisa Keandalan 
    e. Analisa dokumen. 
    F. Analisa laporan 
    g. Analisa teknologi. 
    h. Analisa Kebutuhan Informasi. 



•  Membuat rencana pengumpulan data  : 
    - jadwal. 
    - Penugasan tim. 
    - Persiapkan alat bantu ( wawancara, daftar  
      pertanyaan dan Observasi ). 

•  Penyusunan Laporan Hasil Analisis, 
    dokumen tertulis yang dibuat analis yang ber- 
    isi temuan-temuan dari sistem  yang berjalan  
    saat ini 



Tahapan Desain Sistem 
1. Desain Sistem Secara Garis Besar, 
    berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan,  
    analis menawarkan alternatif desain sistem sesuai  
    blok sistem berupa desain: 

•  keluaran 
•  masukan 
•  model 
•  basis data dan 
•  teknologi 
•  pengendalian 



2. Evaluasi Sistem 

analis sistem mengkonsultasikan hasil 
rancangan kepada pemakai sistem 

3. Desain Final 

hasil konsultasi/diskusi, dibuat  
laporan final desain sistem  



4. Desain Sistem Rinci 

saat pemikiran analis dan  
pemakai sistem bertemu  
dan tidak ada lagi masalah  
(sesuai hasil evaluasi  
sistem) maka analis meyusun 
desain secara rinci 

desain 
teknologi 

5. Laporan Rinci 



Tahapan Implementasi  
Sistem 
implementasi sistem adalah menjalan- 
kan sistem yang dikembangkan untuk  
mengganti sistem yang berjalan saat ini 



1. Pendidikan dan 
Pelatihan Karyawan 

SISTEM 
BARU 

2. Konversi Sistem 

•  konversi langsung 
•  konversi pararel 
•  konversi modular (unit organisasi) 
•  konversi phase-in (sistemnya) 




