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1.    Nama mata kuliah  : Sistem Informasi  
                Akuntansi 

2.    SKS    : 3 
3.    Buku Wajib/Referensi : 

•  Sistem Akuntansi       : Mulyadi 
•  Sistem Informasi Akuntansi : James A. Hall 
•  Sistem Informasi Akuntansi : George H. 

           Bodnar   



4.  Bentuk Perkuliahan  : tatap muka 
5.  Evaluasi    : penugasan dan ujian 
6.  Komponen Penilaian  : 

•  Nilai tugas     :  20% 
•  Nilai Ujian Tengah Semester  :  30% 
•  Nilai Ujian Akhir Semester  :  50% 













kumpulan dari elemen-elemen atau 
komponen-komponen yang saling 
berinteraksi atau berhubungan un- 
tuk mencapai suatu tujuan tertentu 
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jaringan kerja dari prosedur-prosedur 
yang saling berhubungan,  berkumpul 
bersama-sama untuk melakukan sua- 
tu kegiatan atau untuk menyelesaikan 
suatu tujuan tertentu 
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LINGKUNGAN LUAR (ENVIRONMENT) 
Apapun diluar batas dari sistem yang mem- 

pengaruhi operasi sistem. 

PENGHUBUNG SISTEM (INTERFACE) 
Media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem lainnya. 

MASUKAN SISTEM (INPUT) 
Energi yang dimasukan ke dalam sistem. 



JENIS INPUT 

MAINTENANCE INPUT 
Energi yang dimasukan supaya sistem ter- 
but dapat beroperasi (program merupakan 

maintenance input). 

SIGNAL INPUT 
Energi yang diproses untuk didapatkan 

keluaran (data merupakan signal input). 



KELUARAN SISTEM (OUTPUT) 
Hasil dari energi yang diolah dan diklasifi- 

kasikan menjadi keluaran yang berguna. 

PENGOLAH SISTEM (PROSES) 
Merupakan media yang mengolah masukan 

menjadi keluaran (informasi). 

SASARAN SISTEM (OBJECTIVE) 
Hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem. 



INTERN & 
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BLOK MASUKAN 
 
 
Blok ini mewakili data yang masuk ke 
dalam sistem informasi, termasuk metode 
dan dan media untuk menangkap data 
(dokumen yang digunakan). 



BLOK MODEL/PROSES 
 
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, lo- 
gika dan model matematik yang akan me- 
manipulasi data input dan data yang tersim 
pan di basis data dengan cara yang sudah 
tertentu untuk menghasilkan keluaran 
yang diinginkan 



BLOK KELUARAN 
 
 
Merupakan produk dari sistem informasi 
yang berguna bagi manajemen atau 
pemakai sistem. 



BLOK TEKNOLOGI 
 
 
Merupakan kotak alat yang digunakan un- 
tuk menerima input, menjalankan model, 
menyimpan dan mengakses data untuk 
menghasilkan keluaran serta membantu 
pengendalian secara keseluruhan. 



BLOK BASIS DATA 
 
 
Merupakan kumpulan dari data yang 
saling berhubungan satu dengan lainnya, 
tersimpan di perangkat keras dan untuk 
memanipulasinya digunakan perangkat 
lunak. 



BLOK  KENDALI 
 
 
Merupakan suatu cara/usaha untuk 
membebaskan sistem informasi dari 
segala kemungkinan buruk. 



Sistem Abstrak  
Sistem yang berupa pemikiran atau ide yang 
tidak tampak secara fisik (pemikiran hubung 
an antara manusia dengan Tuhan) 
 

Sistem Fisik  
Sistem yang ada secara fisik (sistem kom   - 
ter, sistem akuntansi, sistem produksi dll.) 



Sistem Alamiah 
Sistem yang terjadi melalui proses alam 
( sistem perputaran/rotasi bumi ) 

Sistem Buatan (manusia)  
Sistem yang dirancang dan secara fisik di - 
buat oleh manusia ( sistem untuk menjalan 
kan mesin industri, dll. )  



Sistem Tertentu 
Sistem yang beroperasi dimana interaksi di- 
antara bagian-bagiannya dapat dideteksi de- 
ngan pasti, sehingga outputnya dapat dira - 
malkan ( sistem komputer ). 

Sistem Tak Tentu 
Sistem yang masa depannya sulit diprediksi  
karena mengandung probabilitas ( sistem ala 
miah ). 



Sistem Tertutup 
Sistem yang tidak berhubungan dan tidak ter- 
pengaruh dengan lingkungan luarnya (otoma 
tisasi). 

Sistem Terbuka 
Sistem yang dirancang untuk menerima ma - 
sukan untuk diproses menjadi keluaran ( sis- 
tem akuntansi ). 





proses 

Informasi 

data 

Informasi 



Ibaratkan darah yang 
mengalir di dalam 
tubuh manusia. 



seperti halnya darah, informasi di 

dalam perusahaan sangat penting 

karena informasi mendukung 
kelangsungan hidup dan per- 

kembangan sebuah perusahaan 



dengan semakin berkem - 
bangnya perusahaan, maka 
dalam kurun waktu tertentu 

perusahaan akan mengalami 
ketidakmampuan mengontrol 

sumber daya yang dimiliki.  



jika tanpa adanya informasi. 
akibatnya keputusan-

keputusan strategis sulit 
diambil, yang pada akhirnya 
akan mengalami kekalahan 

dalam bersaing dengan 
lingkungan pesaingnya.  



Data merupakan sesuatu yang belum 
m e m i l i k i b e n t u k d a n b e l u m d a p a t    
memberikan manfaat yang besar bagi 
penerimanya, sehingga perlu suatu model 
untuk mengelompokkan dan memprosesnya 
menjadi informasi.  

Konsep dasar data 



Data adalah deskripsi dari sesuatu 
kejadian yang kita hadapi.  
 
Data bisnis adalah deskripsi organisasi 
tentang sesuatu (resources) dan 
kejadian (transactions) yang terjadi. 



adalah masa atau waktu yang digunakan 
untuk mendeskripsikan perubahan bentuk 
data menjadi informasi agar bermanfaat. 
operasi yang dilakukan dalam pengolahan 
data antara lain: 
 

Konsep dasar pengolahan data 



1. Data input 
•  Recording transaction data ke 

sebuah pengolahan data medium 
(contoh, punching number ke dalam 
kalkulator). 

•  Coding transaction data ke dalam 
bentuk lain (contoh, konversi atribut 
jenis kelamin).    

•  Storing data or information untuk 
pengambilan keputusan (potential       
information for future).  



2. Data transformation    
•  Calculating, operasi aritmatik ter-

hadap data field.    
•  Summarizing, proses akumulasi be-

berapa data (contoh, menjumlah       
jumlah jam kerja setiap hari dalam 
seminggu menjadi nilai total jam       
kerja perminggu).  

•  Classifying data group-group tertentu,   



1) Categorizing data kedalam group 
berdasar karakteristrik tertentu 
(contoh, pengelompok- kan data 
mahasiswa berdasar semester aktif). 

2) Sorting data kedalam bentuk yang 
berurut-an (contoh, pengurutan 
berdasar NIM). 



3) Merging untuk dua atau lebih set data 
ber-dasar kriteria tertentu 
(menggabungkan data penjualan 
bulanan kedalam group triwulanan). 

4) Matching data berdasar keinginan 
penggu-na terhadap group data 
(contoh, memilih semua karyawan 
yang total pendapatannya lebih dari 
15 juta pertahun).  



3. Information output 
•  Displaying result, menampilkan 

informasi yang dibutuhkan pemakai 
melalui monitor atau cetakan. 

•  Reproducing, penyimpanan data 
yang digunakan untuk pemakai lain 
yang membutuhkan.  

•  Telecommunicating, penyimpanan 
data secara elektronik melalui 
saluran komunikasi 



Informasi merupakan data yang telah diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Konsep dasar informasi 



Informasi merupakan sesuatu yang nyata 
atau setengah nyata yang dapat mengurangi 
derajat  ketidakpastian tentang suatu keada- 
an atau kejadian.    

 contoh, informasi yang menyatakan 
 bahwa nilai rupiah akan naik, akan 
 mengurangi ketidakpastian mengenai 
 jadi tidaknya sebuah investasi akan 
 dilakukan.  





 
 
 
 

Informasi harus bebas 
dari kesalahan  

 
Informasi tidak bias 

 serta tidak menyesatkan. 
 

Informasi  harus jelas sasaran/ 
tujuannya. 

 
 
 
 



              
              Informasi tidak 
              boleh terlambat, 

setiap keterlambatan informasi  
akan mempengaruhi pengambilan  

keputusan. 
Keterlambatan informasi akan  

membawa dampak yang 
tidak menguntungkan bagi 

organisasi. 
  



Informasi harus ber- 
manfaat bagi yang 

menerima/memakainya. 



a. Informasi Strategis digunakan untuk 
mengambil keputusan jangka pan- 
jang, mencakup informasi eksternal 
(tindakan pesaing, langganan), ren- 
cana perluasan perusahaan  dan 
sebagainya.  

Berdasarkan tingkatan manajemen,  
informasi dapat dikelompokkan  
berdasar penggunanya, yaitu: 



b. Informasi Taktis   Digunakan untuk mengambil 
keputusan jangka menengah, mencakup 
informasi trend penjualan yang dapat dipakai 
untuk menyusun rencana-rencana penjualan.  



c. Informasi Teknis, digunakan untuk keperluan 
operasional sehari-hari, informasi persedian    
stock, retur penjualan dan laporan kas harian.  





proses 
data 

Informasi 

Konsep dasar sistem informasi 



adalah suatu sistem yang dibuat oleh 
manusia yang terdiri dari komponen-
komponen dalam organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan yaitu menyaji 
kan informasi. 

sistem informasi: 



merupakan sistem didalam suatu organi- 
sasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi bersifat manajerial dan kegiatan 
strategi dari organisasi tersebut dan me- 
nyediakan informasi/laporan bagi pihak 
tertentu. 



      MANFAAT SISTEM INFORMASI 
a. Organisasi menggunakan sistem in-

formasi untuk mengolah transaksi, 
mengurangi biaya dan menghasilkan 
pendapatan sebagai salah satu pro- 
duk atau pelayanan mereka.  



b. Bank menggunakan sistem informasi 
untuk mengolah cek-cek nasabah dan 
membuat berbagai laporan rekening 
koran dan transaksi yang terjadi. 



c. Perusahaan menggunakan sistem 
informasi untuk mempertahankan 
persediaan pada tingkat paling rendah 
agar konsisten dengan jenis barang 
yang tersedia. 



KONVENSIONAL 

BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI 

(perpaduan antara komputer & telekomunikasi) 

SISTEM  
INFORMASI 



Perkembangan Teknologi Informasi 
•  1960-an komputer dan terminal ber- 
                 ada pada satu lokasi. 
•  1980-an komputer tersebar tetapi 
                 tak terhubung. 
•  1990-an interaksi antar komputer 
                 (intranet). 
•  2000       internet 



Ditempatkan pada satu 
bagian dan sekedar 

digunakan 
untuk menyelesaikan 

pekerjaan 
administrasi. 

TAHUN 1960-an 



Ditempatkan pada 
setiap bagian dan  
digunakan untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan unit 

tersebut. 

TAHUN 1980-an 



KOMPUTER YANG ADA PADA  
SETIAP BAGIAN  SALING DI- 
HUBUNGAN DALAM SEBUAH 

JARINGAN INTRANET 

TAHUN 1990-an 

HUB 

HUB 

SERVER 

WORK STATIONS 

WORK STATIONS 



Komputer yang berada ditempat yang berbeda (kota, 
pulau dan negara) saling berhubungan melalui jaringan 
telekomunikasi.  

WHITE HOUSE 

USA 

LINTAS ARTA 

JAKARTA 

NCC 

LONDON 

UNIVERSITAS 
 DIAN NUSWANTORO  

SEMARANG 



ERA GLOBAL 

yang ditandai dengan  : 

1. makin berkembangnya   
hubungan antar manusia 
diberbagai bidang. 

2.  frekuensi dan intensitas 
informasi yang diterima atau 
yang dihasilkan semakin 
besar.    



 Menyebabkan   : 
 
•   Jumlah informasi yang harus diolah untuk 
   membuat keputusan semakin besar. 
•   Potensi salah dalam menafsir informasi 
   sangat besar.   

Dibutuhkan   SISTEM INFORMASI 



E-BUSINESS 

Penggunaan teknologi informasi khususnya 
teknologi jaringan dan komunikasi untuk me 
ningkatkan cara organisasi melakukan selu- 
ruh proses bisnisnya 





Uang tunai  



Barang belanjaan  



FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN 
E-BUSINESS 

1.  Tingkat kesesuaian dan dukungan 
aktivitas e-business atas strategi 
keseluruhan perusahaan. 



E-business        strategi  
                             perusahaan 

1.  Strategi diferensiasi produk,  
2.  Strategi biaya rendah, 
     melakukan sesuatu yang berbeda (yang lain) atas produk 
      kita yang tidak dilakukan oleh para pesaing.  

mendukung 



2.  Memenuhi karakteristik kunci dalam transaksi 
bisnis  
•  Validitas 

 kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus dapat me- 
 nyatakan keaslian identitasnya, untuk memastikan bahwa 
 transaksi tersebut valid dan sah.  

•  Integritas 
 kedua belah pihak dalam suatu transaksi harus yakin bah 
 wa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak diubah 
 selama proses transmisi (pengiriman data) 

•  Privasi 
 kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apa pun yang 
 dipertukarkan dalam transaksi tersebut harus disimpan 
 dengan baik.   



MODEL  E-BUSINESS 
   Jenis E-Business                      Karakteristik 

1.  B2C •   antara organisasi dengan perorangan 

    (Business to Consumen) •   nilai uang yang dilibatkan kecil 

•   transaksi tidak terlalu sering 

•   relatif sederhana 

2.  B2B •   antar  organisasi 

    (Business to Business) •   nilai uang yang  dilibatkan sangat besar 

    èB2G & B2E •   hubungan yang kuat dan berkelanjutan 

     •   pemberian kredit oleh penjual ke   
   pelanggan 

     •   lebih kompleks 



 1. local area network (LAN) 
     jaringan komputer dan peralatan 
     lainnya, yang lokasinya dekat  
     antara satu dengan lainnya.  





•  setiap peralatan (workstation) 
  secara langsung berhubungan 
  dengan komputer pengelola 
  (server). 
•  komunikasi antar workstation 
  dikirim dan dikendalikan server. 
•  konfigurasi bintang cukup ma- 
  hal (kebutuhan kabel sangat 
  banyak) 
•  keunggulan konfigurasi ini, ke- 
  tika terjadi kegagalan pada satu 
  ws maka jaringan lainnya tidak 
  terganggu 



•  setiap titik secara langsung ber 
  hubungan dengan dua titik lain- 
  nya. 
•  ketika sebuah pesan melalui cin 
  cin tersebut, setiap titik akan 
  memeriksa apakah data terse- 
  but ditujukan pada titik terkait 
  atau tidak.  
•  ketika hubungan dalam cincin 
  rusak, jaringan tersebut dapat 
  terus berfungsi walaupun lebih 
  pelan dengan cara mengirimkan 
  seluruh pesan kearah yang ber- 
  beda 



saluran bus 

•  setiap ws dihubungkan dengan saluran utama 
•  pengendali komunikasi didesentralisasi mela- 
  lui jaringan bus 
•  ketika sebuah ws mengirimkan data, akan di- 
  periksa dulu trafik bus jika trafik bebas maka 
  data akan dikirim  



•  bila dua ws mengirimkan data secara bersamaan 
  salah satu ws secara arbiter akan diberikan prio- 
  ritas untuk mengirimkan data tersebut. 
•  konfigurasi bus mudah untuk diperluas dan lebih 
   murah. 
•  semakin banyak ws dihubungkan, menyebabkan 
  kinerja/kecepatan menurun. 



2. wide area network (WAN) 
jaringan komputer dan peralatan 
lainnya, yang lokasinya secara geo- 
grafis sangat luas. 



•  seluruh terminal dan peralatan lainnya di- 
  dihubungkan dengan komputer pusat per- 
  perusahaan (biasanya berupa mainframe  
  besar).   

terminal pemakai 

a. Sistem WAN Sentralisasi 



•  sistem sentralisasi menyediakan keun- 
  tungan dari segi kendali yang lebih baik, 
  staf teknologi informasi yang lebih ber- 
  pengalaman, dan skala ekonomi.  

•  kelemahan sistem sentralisasi adalah be- 
  sarnya kompleksitas, biaya komunikasi 
  yang lebih tinggi (karena seluruh pesan 
  harus dikirim melalui komputer pusat), 
  dan kurangnya fleksibilitas dalam meme- 
  nuhi kebutuhan setiap pemakai. 



•  sistem desentralisasi lebih unggul dalam 
  kemampuannya untuk memenuhi kebu- 
  tuhan setiap departemen atau pemakai di- 
  bandingkan sistem sentralisasi, dimana 
  setiap unit departemen memiliki komputer 
  dan LAN mereka sendiri.  

b. Sistem WAN Desentralisasi 



•  biaya komunikasi sangat rendah, kare- 
  na data yang dibutuhkan disimpan se- 
  cara lokal.  
 
•  kelemahan utama sistem ini adalah 
  kompleksitas dalam koordinasi data 
  (mengingat data disimpan di banyak 
  lokasi), peningkatan biaya hardware, 
  dan kesulitan besar dalam pengenda- 
  lian yang efektif. 



•  pada dasarnya merupakan perpaduan dari 
  pendekatan sentralisasi dan desentralisasi  

c. Sistem WAN Terdistribusi 



•  setiap lokasi memiliki komputer  yang me- 
  menangani proses lokal, hal ini memberi- 
  kan keuntungan seperti pada sistem de- 
  sentralisasi.  

•  setiap sistem lokal juga terhubung dengan  
  mainrame pusat, sehingga memberikan  
 manfaat seperti dalam sistem sentralisasi. 



3. internet 


