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Transaksi

• pertukaran antara 2 pihak atau lebih untuk 
menukarkan barang atau jasa

• suatu kejadian yang bisa diukur secara 
ekonomis oleh sebuah entitas



Pemrosesan Transaksi
• Pemrosesan transaksi menjadi suatu “term” yang 

mewakili berbagai aktivitas yang umumnya 
dilakukan oleh organisasi untuk mendukung 
operasional sehari-hari.

• Pemrosesan transaksi tersebut akan digambarkan 
dalam suatu siklus transaksi.

• 2 Organisasi memungkinkan memproses siklus 
transaksi yang sama (proses bisnis pada 
umumnya)



Siklus Transaksi



Siklus Pendapatan

• Siklus pendapatan berkaitan dengan interaksi 
dengan pelanggan

• Menjual barang/ jasa dan memperoleh kas, 
menerima dan mengirim pesanan, menerima 
uang



Siklus Pengeluaran

• Siklus pengeluaran berkaitan dengan interaksi 
dengan pemasok

• Membeli barang/ jasa dan mengeluarkan kas, 
permintaan atas barang, pembayaran atas barang 



Siklus Produksi

• Siklus produksi berkaitan dengan penggunaan 
bahan baku dan tenaga kerja untuk menghasilkan 
barang jadi



Siklus Penggajian

• Siklus penggajian berkaitan dengan interaksi 
dengan karyawan

• meliputi aktivitas perekrutan, training, 
pembayaran gaji, promosi
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Siklus Pendanaan

• keterkaitan antara interaksi dengan investor
dan kreditur

• memperoleh modal (saham/ utang), 
pengembalian modal, dan pembagian hasil

GIVE	CASH GET	CASH



keterkaitan antar siklus transaksi

GL & system 
report

Siklus 
Lain



Siklus Pendapatan



Siklus Pengeluaran



Siklus Produksi



Siklus Penggajian



Siklus Pendanaan



GL dan Sistem Pelaporan



Transaction Processing 
System (TPS)

• Sistem pemrosesan transaksi : sekumpulan 
manusia, prosedur, perangkat lunak, dan 
database yang terorganisir untuk 
mengumpulkan transaksi bisnis  

• Berinteraksi langsung dengan sumber data



Tugas Utama TPS

• mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk 
keperluan sistem informasi yang lain dalam 
organisasi, 

• misalnya untuk keperluan sistem informasi 
manajemen ataupun kebutuhan sistem informasi 
eksekutif



Perspektif TPS - MIS - Special IS



Jenis Pemrosesan

• Batch Processing

• Online Transaction Processing



Batch Processing
• Batch processing, dimana data dikumpulkan 

(batch) terlebih dahulu kemudian baru diproses 
secara bersama

• contoh : pembayaran yang dilakukan 
melalui cek (cheque)



OnLine Processing

• OnLine Transaction Processing (OLTP), 
pemrosesan transaksi yang dilakukan secara 
langsung tanpa adanya waktu tunggu transaksi 
yang lain (processed immediately).

• Transaksi disimpan dan dimodifikasi pada saat 
transaksi berlangsung. 

• contoh : ATM



OnLine Processing



Aplikasi TPS

• Order processing

• Purchasing

• Accounts Receivable & account payable

• Receiving & Shipping

• Payroll



Komponen TPS



Komponen “Input”
• Apa sajakah contoh “masukan”?



Komponen “Processing”

• Mengarahkan perekaman pada Jurnal 
dan Register

• Cara pemrosesan data :
• updating data
• changing data
• adding data
• deleting data



Komponen “Output”

• merupakan hasil atau dokumen apapun yang 
dihasilkan oleh sistem



Alur Transaksional Perusahaan

• Dalam siklus transaksi yang ada di perusahaan, 
akan saling berhubungan antar area fungsional 
yang ada.

• Sehingga dalam 1 proses bisnis untuk 
menyelesaikan 1 transaksi terdiri lebih dari 1 
bagian terkait.



Sistem Pemrosesan Pesanan



Sistem Pemrosesan Transaksi Pembayaran



Sistem Pemrosesan Keuangan



Complete TPS


