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A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir 

selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi 

khusus yang penting untuk dan mendukung bagi sistem yang lebih besar. Istilah data 

mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem 

informasi.  

Pengertian Sistem  

Sistem adalah kesatuan (entity) yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau sub 

sistem yang terjain satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Istilah sistem dapat 

diterapkan dalam suatu masyarakat, unit keluarga, atau suatu organisasi perusahaan. 

Menurut para ahli komputer sistem merupakan peralatan dan program yang digabung 

menjadi suatu instalasi komputer yang lengkap atau kumpulan program dan prosedur 

untuk melakukan suatu tugas tertentu. 

Macam – macam sistem  

 

Dalam literatur teknologi informasi terdapat banyak tipe system anatara lain : 

1. Sistem pemerosesan transaksi (TPS = Transaction Processing System) 

2. Yaitu sistem yang menangani item informasi rutin, biasanya memanipulasi data 

dengan benrbagai cara yang berguna, pada saat ia masuk akan meninggalkan 

data base perusahaan, seperti online artinya banyaknya pemakai berinteraksi 

dengan data base, melaksanakan “update”. 

3. Sistem pendukung keputusan (DSS = Decision support System) 

4. Adalah program komputer yang memberikan pendukung kepada pemakai 

untuk mencapai suatu keputusan. 

5. System informasi manajemen (MIS = management information system) 

6. Adalah sitem yang memberikan suatu pandangan yang berfokus pada arus 

informasi. 

7. 4.    System otomasi kantor ( OAS = Office Automation system) 

8. Adalah system yang memberikan “electronic mail”, “word processing”, 

“electronic capability” dan dukungan lain kepada pekerja kantor. 

9. 5.    End User Computing System (EUC) 

10. Adalah menempatkan kemampuan komputasional dalam tugas pemakai untuk 

memprakarsa eksekusi program atau mengembangkan program untuk eksekusi 

kemudian. 

 

Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti 

(pengambilan keputusan yang tepat). Karakteristik informasi yang berguna:  

1. Relevan  

2. Andal  

3. Lengkap  

4. Tepat Waktu  

5. Dapat dipahami  

6. Dapat diverifikasi  
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Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpula manusia dan sumber-sumber modal di 

dalam suatu organisasi, yang bertanggung jawab untuk penyajian informasi dan juga 

informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang 

berguna untuk semua tingkat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian 

aktivitas organisasi. 

 

Nilai informasi adalah manfaat yang di dihasilkan oleh informasi setelah 

dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut.  

Istilah sistem informasi yang terkini identik dengan pemanfaatan teknologi komputer 

pada suatu organisasi.  

Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 

perangkat keras danperangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi 

informasi. Macam-macam Sistem Informasi:  

1. Sistem Pengelolaan Data Elektronik (PDE)  

2. Sistem Pemrosesan Data (PD)  

3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)  

4. Sistem Penunjang Keputusan (SPK)  

5. Sistem Pakar (SP)  

6. Sistem Informasi Eksekutif (SIE)  

7. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)  

 

 

B. Peranan sistem informasi akuntansi  

Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam penunaian 

tugas –tugas yang bervariasi dalam suatu organisasi perusahaan. Pihak pengguna 

utama informasi akuntansi:  

Dua golongan utama dari pemakai informasi akuntansi adalah: 

1.  Pihak luar (ekstern ) organisasi perusahaan 

Terdapat enem golongan pemakai informasi ekstern akuntansi yang penting yang 

menerima informasi dari organisasi perusahaan, informasi yang diterima baik 

berupa informasi untuk pengambilan keputusan maupun informasi rutin yang 

menyangkut pelaksaan transaksi-transaksi. 

a.    Pelanggan (Customer) 

     Kebutuhan pelanggan mencakup informasi mengenai produk perusahaan 

seperti harga, bentuk barang, dimana dan bagaimana barang tersebut dapat 

dibeli, apa jenisnya, pelayanan apa yang diberikan perusahaan (seperti service 

lepas jual atau purnajualnya) dan mengenai reputasi produk untuk dapat 

dipercaya dan diandalkan mutunya. 

b.    Pemasok (Supplier) 

Jika perusahaan membeli secara kredit, maka pemasok akan meminta 

informasi mengenai tingkat kepercayaan (reliability), jumlah kredit yang telah 

diperoleh dan kemampuan (ability) untuk membayar kembali. 

c.    Para pemegang saham 

Pemegang saham ingin menilai pelaksanaan yang telah berlalu dan 

memperkirakan pelaksanaan yang akan datang . penyediaan laporan tahunan 

untuk para pemegang saham disebut sebagi fungsi pelayanandan secara 

tradisional merupakan tanggung jawab sistem informasi akuntansi. 
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d.    Para karyawan 

Karyawan berkepentingan terhadap informasi umum, seperti tingkat upah rata-

rata, tunjangan , laba perusahaan, tingkat kesempatan kerja, tingkat 

produktivitas, dan lain-lain. 

e.   Para pemberi pinjaman 

Lembaga–lembaga keuangan yang meminjamkan dana sangant berkepentingan 

atas faktor-faktor seperti reputasi/ nama baik, dan kemampuan manajemen 

perusahaan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan prospek 

untuk keberhasilan pada masa depan. 

f. Instansi Pemerintah   

Kantor pelayanan pajak berkepentingan terhadap informasi mengenai lab 

perusahaan dan jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan kepada 

pemerintah/Negara. 

2.    Pihak intern organisasi perusahaan 

Kebutuhan informasi intern sangat berbeda dengan kebutuhan informasi ekstern, 

informasi dilaporkan secara intern merupakan hal yang bebas. Semua berbagai 

tahap manajemen dalam sutu organisasi perusahaan dari pimpinan tertinggi yang 

bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan yang menyeluruh sampai 

pada manajemen operasi yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan 

spesifik dari sutu bagian operasi tertentu, membutuhkan informasi dalam 

melaksanakan tugas-tugas mereka.  

 

c. Kebutuhan Informasi Akuntansi 

Pemahaman cara sistem akuntansi bekerja:  

1. Bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu 

organisasi;  

2. Bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan 

pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka;  

3. Dan bagaimana cara memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan 

informasi tersebut.  

 

d. Siklus Pengolahan Data 

Sistem informasi menyangkut operasi yang dilaksanakan atas data agar dapat 

menimbulkan informasi yang berguna dan relevan.   

 

 Contoh aktivitas pengolahan data: 

 

Tahap Aktivitas Contoh 

I. Pengumpulan 

data 
- Observasi 

- Penyelia melihat dan mencatat jam kerja 

karyawan. 

 
- Pencatatan 

- Penyelia menyiapkan data jam kerja 

karyawan. 

II. Penghalusan 

(refinement) 
- Mengklasifikasikan 

- Setiap karyawan digolongkan menurut 

departemen. 

 
- “ Batching” 

- Setiap departemen dapat diproses sebagai 

tumpukan (batch) yang terpisah. 
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- Verifikasi 

- Setiap daftar yang dibuat penyelia dapat 

ditelaah karena mungkin terdapat  

ketidaktepatan atau ketidaklengkapan. 

 
- Menyortir 

- Daftar penyelia harus diurutkan (berdasar 

alfabet dan angka). 

  

- Daftar departemen harus disortir menurut 

urutan departemen. 

 
- Transmisi - Daftar Penyelia dikirim ke petugas gaji. 

 
- Transkripsi 

- Menstransfer data upah mingguan dan 

media kalkulasi ke laporan gaji mingguan. 

  

- Menstransfer pembayaran bersih dari 

laporan mingguan ke cek. 

III. Pemrosesan - Kalkulasi 
- Pembayaran kantor = jumlah jam x tarif 

pembayaran. 

  

- Pembayaran bersih = pembayaran kotor – 

pengurangan-pengurangan. 

 
- Membandingkan 

- Membandingkan nama karyawan dan/atau 

angka-angka dalam daftar yang disiapkan 

oleh penyelia terhadap apa yang ada dalam 

arsip. 

  

- Membandingkan setiap pembayaran kotor 

dengan nilai tabel PPH untuk menentukan 

PPH pasal 21. 

 
- Meringkaskan 

- Menentukan jumlah pembayaran kotor, 

pengurangan-pengurangan dari pembayaran 

bersih untuk setiap departemen dan untuk 

perusahaan. 

 
- Filtrasi 

- Mengabaikan data personal yang 

berhubungan dengan setiap karyawan. 

 
- Retrieval 

- Mengambil tarif pembayaran dari 

pembebasandan arsip/berkas induk gaji. 

IV. Pemeliharaan - Penyimpanan 
- Menyimpan daftar penyelia, berkas induk 

gaji, dan laporan gaji. 

 

- Memutakhirkan 

(updating) 

- Menambah daftar penyelia, pembayaran 

bersih, dan jumlah pengeluaran ke jumlah 

sampai saat sekarang (year - to – date – 

total) dalam berkas induk. 

 
- Indexing 

- Memberi karyawan baru suatu nomor 

identifikasi. 

 
- Proteksi 

- Menyiapkan berkas gaji dalam “filling 

cabinet” yang terkunci. 

V. Keluaran Data - Pelaporan - Penyiapan dan penyerahan laporan gaji. 

 
- Penerbitan (issuance) 

- Distribusi cek pembayaran karyawan dan 

daftar pendapatan. 
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Akuntansi adalah suatu sistem untuk mencatat (keeping track) kejadian-

kejadian keuangan suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat melaporkan 

aktivitas keuangannya ke setiap pihak yang berkepentingan. 

Akuntansi hanya berhubungan dengan kejadian keuangan. Ini berarti bahwa 

sistem akuntansi tidak memberikan semua informasi yang mungkin mengenai suatu 

usaha. Informasi yang sifatnya bukan keuangan, seperti kualitas personal manajemen 

tidak dilaporkan oleh akuntansi. Dan sebab itu, harus diperoleh dari sumber yang 

lain. 

Akuntansi tidak hanya digunakan oleh usaha, tetapi juga oleh individual, 

seperti organisasi pemerintah, rumah sakit, gereja, dan universitas, yang tidak 

bertujuan mencari laba (not profit oriented). Walaupun pendekatan terhadap 

akuntansi adalah berbeda dalam organisasi yang tidak mencari laba (not – for – profit 

organization), akan tetapi akuntansi tidak diragukan lagi adalah sangat diperlukan. 

Bahkan dalam usaha yang terkecilpun mempunyai pihak-pihak yang 

berkepentingan yang berhak terhadap informasi atau aktivitas usaha. Pihak yang 

berkepentingan termasuk pemilik, kreditur, kantor pelayanan pajak, manajemen 

perusahaan, analis keuangan dan lain-lain. Perusahaan memberikan informasi yang 

diperlukan ke pihak yang berkepentingan dengan menerbitkan laporan keuangan 

berdasarkan catatan akuntansi. Manajemen perusahaan sangat memerlukan sistem 

akuntansi karena kelompok ini harus mengarahkan kemajuan usaha. 

Sistem akuntansi selain memberikan informasi ke pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam usaha, ia harus juga memberikan informasi kepada 

manajemen untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan kebutuhan informasi para 

pemakai ekstern disebut akuntansi keuangan; sedangkan akuntansi manajemen 

adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan kebutuhan informasi intern 

yang informasinya digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 

keputusan di dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi menyediakan data, baik 

untuk pemakai informasi ekstern, maupun pemakai informasi intern. 

 

Ciri-ciri atau karakteristik akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial adalah 

sebagai berikut: 

Karakteristik Akuntansi Keuangan Akuntansi Manajerial 

1. Pemakai Pihak-pihak yang berkepentingan 

diluar manajemen, seperti lembaga, 

badan pemerintah, kreditor, pemegang 

saham. 

Kelompok Manajemen 

2. Tujuan Untuk memberikan informasi performa 

usaha masa yang lalu. 

Untuk memberikan informasi yang 

akan membantu manajer membuat 

keputusan, merencanakan masa 

yang akan datang dan 

mengendalikan aktivitas-aktivitas 

organisasi. 
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3. Petunjuk Prinsip akuntansi yang diterima umum 

(GAAP/PAI) diikuti untuk 

memastikan obyektivitas dan 

konsistensi dalam informasi keuangan 

yang disampaikan kepada pihak luar. 

GAAP/PAI bukanlah 

pertimbangan yang penting, karena 

pemakai informasi juga adalah 

yang menyiapkan informasi. Biaya 

versus manfaat memberikan 

petunjuk yang paling signifikan 

dalam produksi informasi. 

4. Orientasi Historis 

Akuntansi keuangan melaporkan apa 

yang telah terjadi pada masa akhir 

(laporan terakhir) sehingga pihak luar 

dapat mengetahui apa yang telah 

terjadi dan menggunakan informasi ini 

untuk memulai aktivitas dan kemajuan 

organisasi. 

Masa yang akan datang. 

Manajemen mengantisipasi dan 

memprediksi masa yang akan 

datang agar dapat secara efektif 

mengarahkan aktivitas-aktivitas 

organisasi, dengan menggunakan 

informasi yang paling mungkin 

terjadi pada masa akan datang 

yang paling dekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


