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KATA PENGANTAR

Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk mengerjakan tugas matakuliah Sistem Informasi

Akuntansi dari berbagai refrensi lainnya. 

Pada makalah ini diberikan materi tentang system informasi akuntansi baik secara manual

maupun komputer.

Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari

sempurna, baik dari segi isi, susunan, maupun bahasa. Untuk itu segala tegur sapa dan kritik

membangun dari segenap pembaca  sangat kami harapkan.

Mohon maaf apabila dalam makalah ini masih banyak tulisan yang salah dan banyak

menggunakan kata-kata yang tidak baku.

Dan tidak lupa kepada Allah SWT yang telah mengijinkan saya untuk menyusun makalah ini,

semoga pembaca dapat menikmati makalah yang saya tulis ini terimakasih.
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BAB I

LATAR BELAKANG

Pada era informasi dan globalisasi menyebabkan lingkungan bisnis mengalami perubahan

yang sangat pesat dengan tingkat persaingan ketat. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan dituntut

untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien umtuk mempertahankan

eksistensinya, sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu

manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat,

relevan, dan tepat waktu sehingga keputusan bisnis yang tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan

sistem infomasi yang diterapkan di masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan sistem

informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Sistem informasi  juga diperlukan dalam pengadaan bahan baku untuk kelancaran proses

pembelian bahan baku dari pemasok serta kepada pembeli. Prosedur pembelian

bahan baku melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar pelaksanaan

pembelian bahan baku dapat diawasi dengan baik. Salah satu penyebab terjadinya kekacauan-

kekacauan dalam prosedur pembelian bahan baku adalah lemahnya pengendalian intern pada sistem

dan prosedur yang mengatur suatu transaksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka setiap

perusahaan perlu menyusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menciptakan pengendalian intern

yang baik dalam mengatur pelaksanaan transaksi perusahaan.

Bagi perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur, sistem informasi produksi yang

efektif merupakan suatu keharusan dan tidak lepas dari persoalan persediaan bahan baku, karena

sebagian besar modal perusahaan terikat pada proses produksi perusahaan tersebut. Dengan adanya

sistem informasi  yang efektif, maka kekacauan-kekacauan yang umum terjadi dalam bidang produksi

seperti jadwal produksi yang tidak realistis, pemborosan dan terjadinya kekurangan persediaan yang

terjadi selama proses produksi dapat dihindari dan ditangani.
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BAB II

RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup SIA

                 Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumberdaya yang diatur untuk mengubah

data transaksi keuangan menjadi informasi keuangan (akuntansi). Produktivitas perusahaan dapat

ditingkatkan dengan sistem informasi akuntansi yang baik.

Masalah yang dihadapi beberapa PDAM saat ini adalah belum adanya aplikasi terintegrasi yang

meliputi billing system, pencatatan piutang, persediaan, aktiva tetap, dan akuntansi. Billing system

dan pencatatan piutang yang ada pada beberapa PDAM hanya berupa rekaman data tagihan pelanggan

dalam bentuk file data saja (back end) dan aplikasi yang ada sebagian besar masih berbasis DOS

sehingga pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dilakukan secara manual

dan memerlukan waktu yang lama. Beberapa PDAM lainnya memang sudah memiliki aplikasi sistem

informasi akuntansi namun aplikasi tersebut saat ini belum terhubung dengan subsistem lainnya

semisal billing, inventory dan fixed asset.

Ruang Lingkup :

a. Ruang lingkup Implementasi aplikasi Sikompak pada Bagian Akuntansi/Pembukuan meliputi

pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan, posting hingga

menghasilkan laporan keuangan perusahaan (General Ledger System).

b. Ruang lingkup Sistem Informasi Aktiva Tetap dan Persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan

pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva

tetap.

c.    Ruang Lingkup implementasi Billing System yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa

sub-sistem antara lain sub-sistem penyambungan baru, sub-sistem administrasi rekening, sub-sistem

pelayanan pelanggan (customer service) dan sub-sistem penagihan dan penerimaan kas.

2. Perbedaan SIA & Sistem Informasi Yang Lain

Perbedaan SIA & SIM

Tujuan umum SIA

- Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.

- Memproses data menjadi into informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan

keputusan.

- Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Tujuan umum SIM
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- Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan

tujuan lain yang diinginkan manajemen.

- Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan

perbaikan berkelanjutan.

- Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

 Perbedaan SIA & SIB

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu

yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi.

Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara

langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.

Sistem informasi bisnis (SIB) adalah penggunaan dan pengembangan sistem informasi yang efektif

dalam organisasi bisnis untuk mencapaia tujuan bisnis. Di dalam organisasi bisnis terdapat enterprise

information systems (revenue generation system), personal information systems (sales analysis

systems), workgroup information systems (customer call system)

Perbedaan SIA & SIP

Sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan,

mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan

pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.

Sistem Informasi Pemasaran [Implementasi]

sistem informasi pemasaran adalah kegiatan peseorangan dan organisasi yang memudahkan dan

mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui

penciptaan pendistribusian promosi dan penentuan harga barang jasa dan gagasan.

Perbedaan SIA & SIK

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah salah satu sistem informasi yang tergabung dalam CBIS

(Computer Based Information System), yang merupakan sistem informasi yang berbasiskan teknologi

komputer dalam pengimplementasian dan penggunaannya.

Sistem Informasi Keuangan (SIK) merupakan subset dari Sistem Informasi Manajemen yang

dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh

perusahaan. Pemakai informasi tersebut terutama adalah para manajer untuk mengelola sumber daya

mereka.

3. Siklus Pencatatan Transaksi Akuntansi
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Siklus Akuntansi adalah kegiatan bertahap yang harus di lalui dalam proses akuntansi yang berjalan

terus menerus dan berulang.

Siklus Akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan :

 1. Analisis Transaksi

 2. Jurnal

 3. Posting jurnal ke buku besar

 4. Neraca Saldo

 5. Jurnal Penyesuaian

 6. Neraca Lajur

 7. Jurnal Penutup

 8. Penyusunan Laporan Keuangan

 9. Neraca Saldo Setelah Penutupan

 10.Jurnal Balik

4. Siklus-Siklus Pemrosesan Transaksi

Sistem Informasi Akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus

pemrosesan transaksi perusahaan, yaitu :

a. Siklus pendapatan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke

entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan.

b. Siklus pengluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-

entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan.

c. Siklus produksi . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumberdaya menjadi

barang dan jasa.

d. Siklus keuangan . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana-dana

modal, termasuk kas.Siklus-siklus transaksi yang lazim.Siklus Peristiwa (Event) yang biasanya

tercakupPendapatan : Penjualan produk atau jasa Penerimaan tunai dari produk atau jasa

Pembelanjaan : Pembelian bahan atau jasa Pengeluaran tunai untuk Manajemen Sumber Daya :

Pembelian, pemeliharaan, dan pengeluaran dana, fasilitas, dan  SDM. Konversi Produk : Konversi

bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan overhead. Pelaporan keuangan

dan buku besar umum : Kompilasi transaksi-transaksi akunting dari siklus-siklus transaksi lainnya.

Penyediaan laporan-laporan keuangan.
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BAB III

POKOK PERMASALAHAN

Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam menyediakan informasi bagi

manajemen. Kemajuan dalam bidang teknologi apabila dapat di manfaatkan dengan baik oleh pihak

manajemen akan memberikan manfaat terutama dalam memperoleh keunggulan dalam persaingan.

System informasi akuntansi merupakan alat-alat untuk menjakankan suatu pengendalaian yang

dengan sendirinya antara bagian satu dengan bagian lain akan saling mengontrol. Sistem Informasi

akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem informasi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai Sistem Informasi

Akuntansi dilihat dari sudut:

2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

2.2 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

2.3 Peranan  Sistem Informasi Akuntansi

2.4 Golongan Pemakai Sistem Informasi Akuntansi 

   2.5  Cara Pengolahan Data

2.6 Contoh Sistem Informasi Akuntansi

2.7 Ancaman Sistem Informasi Akuntansi

2.8 Tujuan dan Manfaat

2.1 PENGERTIAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab

untuk penyiapan Informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang

berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi

juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiata-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab
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untuk menyediakan Informasi keuangan dan Informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk

tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-

operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya dan juga mempengaruhi hubungan

organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai sistem informasi akuntansi merupakan

suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah

data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupum di luar

perusahaan. Selain itu sistem informasi akuntansi adalah satu – satunya CBIS yang bertanggung

jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan.

Informasi akuntansi berhubungan dengan suatu fungsi yang bertanggung jawab terhadap arus dana

kedalam perusahaan, dana diperlukan untuk mendukung kegiatan pemasaran, manufaktur dan

kegiatan lainnya maka dari itu sangat perlu mengontrol semua arus dana agar penggunaannya bisa

efektif. Banyak pihak berkepentingan terhadap informasi keuangan suatu perusahaan. Jika

dikategorikan ada dua kelompok besar yang sangat berkepentingan yaitu pihak eksternal dan internal.

Keduanya mempunya peranan yang kuat dalam menentukan pertumbuhan perusahaan , terutama

pihak internal yang terlibat langsung pada pengelolaan keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh

pihak internal perusahaan di gunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perusahaan sehari – hari dan

pendukung dalam proses pengambilan keputusan.

Informasi Akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi 2, yaitu :

• Informasi akuntansi keuangan, Informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada

pihak extern.

• Informasi Akuntansi Manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan

keputusan.

Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan :

1. Analisa Perilaku

Setiap sistem yang tertuangkan dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya kecuali seorang

akuntan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Akuntan

tidak harus menjadi seorang psikolog, tapi cukup untuk mengerti bagaimana memotivasi orang-orang

untuk mengarah kepada kinerja perusahaan yang positif. Selain itu juga seorang akuntan harus

menyadari bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menerima suatu
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informasi, sehingga informasi yang akan diberikan dapat didesain dan dikomunikasikan sesuai dengan

perilaku (behavior) para pengambil keputusan.

2. Metode Kuantitatif

Dalam menyusun informasi, seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan

efektifitas dan nilai dari informasi tersebut.

3. Komputer

Pada beberapa perusahaan, komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang

akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam

proses pengambilan keputusan.

Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain :

1.Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.

2.Memproses data menjadi into informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan

keputusan.

3.Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Sebuah SIA menambah nilai dengan cara:

1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama

pada value chain secara efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan

3. Meningkatkan efisiensi

4. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan

5. Meningkatkan sharing knowledge

6. menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari Sistem Informasi Akuntansi (SIA):

* Bagaimana mengumpulkan data dan mengkaitkannya dengan aktivitas organisasi/perusahaan.
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* Bagaimana caranya menyalurkan data, informasi sehingga berguna bagi pengambilan keputusan

* Bagaimana caranya menjamin realbilitas, keakuratan dan kecepatan data dan informasi yang

disajikan.

Perbedaan utama Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen terletak pada ruang

lingkup, yaitu sistem Informasi manajemen mencakup semua data yang terdapat dalam organisasi,

semua aktivitas pengolahan di dalam organisasi dan sering Informasi yang digunakan oleh orang-

orang dalam organisasi. Sistem Informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dari Informasi tertentu.

Dengan kata lain, sistem Informasi akuntansi merupakan subsistem Informasi manajemen di dalam

suatu organisasi. Sistem Informasi akuntansi merupakan subsistem Informasi yang paling banyak

menembus dan sering paling besar dalam organisasi perusahaan. Dalam banyak organisasi, sistem

Informasi akuntansi merupakan salah satunya sistem Informasi yang dibentuk secara formal.

2.2. KARAKTERISTIK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Di bawah ini merupakan karakteristik Sistem Informasi Akuntansi :

• Melaksanakan tugas yang diperlukan Sistem Informasi Akuntansi hanya melakukan tugas yang

diperlukan oleh pemakai Informasi saja.

• Berpegang pada prosedur yang relatif standar Sistem Informasi Akuntansi bekerja sesuai dengan

peraturan-peraturan yang mengikuti standar perusahaan.

• Menangani data terinci Data yang ditangani Sistem Informasi Akuntansi merupakan data yang sudah

jelas dan lengkap.

• Berfokus histories Data yang ditangani lebih difokuskan pada data yang telah dimiliki perusahaan

sebelumnya.

• Menyediakan informasi pemecahan masalah Sistem Informasi Akuntansi bertugas menyediakan

berbagai macam Informasi dalam pemecahan suatu masalah untuk lebih memudahkan dalam

penyelesaianya.

2.3. PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Dalam dunia bisnis yang kompleks, mungkin menggunakan beratus – ratus tenaga kerja, mulai dari

perencanaan pengembangan, direktur pemasaran sampai kepada bagian kebersihan. Bagaimana

perusahaan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol semua kegiatannya, bagaimana
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mensuplai informasi kepada banyak orang dalam perusahaan, disinilah letak pentingnya peranan

sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi melayani dua tipe pemakai yaitu dari pihak luar perusahaan(eksternal) dan

dari pihak dalam perusahaan (internal). Pihak – pihak ekternal antara lain pelanggan, supplier,

pemegang saham, pegawai, lembaga keuangan, pemerintah, sedangkan pihak internal perusahaan

antara lain manajemen, purchasing, dan inventary control management, production management,

personal management, finansial management.

Peranan sistem informasi akuntansi :

1. Memperbaiki kualitas & mengurangi biaya dalam menghasilkan barang/jasa

2. Memperbaiki efisiensi

3. Memperbaiki pengambilan keputusan

4. Menciptakan keunggulan kompetitif

2.4. GOLONGAN PEMAKAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Golongan pemakai sistem Informasi akuntansi terdiri dari 2 golongan yaitu :

1. Pemakai Informasi Internal

Adalah pemakai Informasi yang berasal dari dalam perusahaan. Dapat digolongkan menjadi :

        a. manajemen

b. purchasing management

c. inventory control management

d. production management

e. personal management

f. finansial management

2. Pemakai Informasi Eksternal
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Adalah pemakai Informasi yang berasal dari luar perusahaan. Dapat digolongkan menjadi :

a. Pelanggan

Kebutuhan pelanggan mencakup informasi mengenai produk perusahaan seperti: harga, bentuk

barang, dimana dan bagaimana barang tersebut dapat dibeli, apa jenisnya, pelayanan apa yang dapat

diberikan perusahaan.

b. Pemasok 

Apabila perusahaan melakukan pembelian secara kredit, maka pemasok akan meminta informasi

mengenai tingkat kepercayaan realibility,jumlah kredit yang telah diperoleh dan kemampuan atau

ability untukmembayar kembali.

c. Para pemegang saham

Mereka ingin menilai pelaksanaan yang telah berlaku dan memperkirakan pelaksanaan yang akan

datang.

Penyediaan laporan tahunan atau annual report untuk para pemegang saham disebut sebagai fungsi

pelayanan atau steward ship function dan secara tradisional merupakan tanggung jawab sistem

informasi akuntansi.

d. Para karyawan

Karyawan berkepentingan terhadapinformasi umum, seperti tingkat upah rata-rata, tunjangan, laba

perusahaan, tingkat kesempatan kerja, tingkat produktifitas dan lain-lain.

e. Para pemberi pinjaman

Lembaga-lembaga keuangan yang meminjamkan dana sangat berkepentingan atas faktor-faktor

seperti reputasi atau nama baik dan kemempuan manajemen perusahaan, kemampuan untuk

memenuhi kewajiban keuangan dan prospek untuk keberhasilan pada masa depan

f. Instansi pemerintah

Kantor pelayanan pajak berkepentingan terhadap informasi mengenai laba perusahaan dan jumlah

pajak yang terutang oleh perusahaan kepada pemerintahan atau Negara

2.5. PENGOLAHAN DATA
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Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang merubah bentuk data menjadi Informasi agar memiliki

manfaat atau kegunaan bagi yang membutuhkan. 

Sistem Informasi Akuntansi melakukan empat tugas pengolahan data yaitu :

1. Pengumpulan Data

Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan,setiap tindakan dijelaskan oleh suatu

catatan data.Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap transaksi internal

perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan.

2. Manipulasi Data 

Operasi Manipulasi data meliputi :

 *Pengklasifikasian

Setiap karyawan digolongkan menurut departemen.

 *Pengurutan

Catatan-catatan disusun sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen data.

 *Perhitungan

Melakukan perhitungan dalam pembayaran gaji karyawan.

 *Pengikhtisaran

Banyak data yang perlu disarikan menjadi bentuk total, subtotal, dan rata-rata.

3. Penyimpanan Data ;

Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data. Seluruh data disimpan dalam suatu database.

4. Penyiapan Dokumen ;

SIA menghasilkan output yang dipicu dalam 2 cara :

 Oleh suatu tindakan, output yang dihasilkan jika sesuatu terjadi.

Oleh jadwal waktu, output yang dihasilkan pada suatu saat tertentu.v
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“Output tersebut dalam bentuk dokumen kertas”

2.6. CONTOH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Di bawah ini merupakan beberapa contoh Sistem Informasi Akuntansi :

1. Sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan yang mendistribusikan

produk dan jasanya kepada pelanggan

2. Dalam sistem informasi pembayaran (kepada pemasok) maka data input adalah semua tagihan dari

pemasok diproses dengan cara tertentu sehingga memberikan informasi berupa tanggal jatuh tempo,

besarnya pembayaran, cara pembayaran dll. Sehingga manajemen mampu memutuskan kebijakan

pembayaran yang tepat

3. Bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran

produksi perusahaan, untuk itu bagian tersebut meminta laporan analisa perkiraan keuntungan yang

dapat diperoleh dari usulan produk baru tersebut 

4. Bagian SIA memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan

produk tersebut, kemudian data yang diperoleh diproses oleh EDP. Setelah diproses hasilnya

dikembalikan ke bagian SIA untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran.

Dari contoh diatas dapat ditemukan 2 aspek yang berhubungan dengan sistem bisnis modern

yaitu :

1. Pentingnya komunikasi antar departemen/subsistem yang mengarah untuk tercapainya suatu

keputusan.

2. Peranan SIA dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk

mengambil keputusan.

2.7 ANCAMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Ancaman-ancaman atas SIA

1. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan

politik, seperti :

• Kebakaran atau panas yang berlebihan
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• Banjir, gempa bumi

• Badai angin, dan perang

2. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya

peralatan, seperti :

• Kegagalan hardware

• Kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan

fluktuasi listrik.

• Serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi.

3. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti :

• Kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia

• Kesalahan tidak disengaja karen teledor

• Kehilangan atau salah meletakkan

• Kesalahan logika

• Sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan

4. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti:

• Sabotase

• Penipuan computer

• Penggelapan 

Beberapa ancaman (threats) lainnya adalah :

1.      Merekrut karyawan yang tidak kualified Hiring of unqualified

2.      Pelanggaran hukum oleh karyawan (Violation of employment law)

3.      Perubahan yang tidak diotorisasi opada file induk pembayaran (master payroll file)
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4.      Ketidakakuratan data waktu (Inaccurate time data)

5.      Ketidakakuratan proses pembayaran

6.      Pencurian atau kecurangan pendistribusian pembayaran

7.      Kehilangan atau tidak terotorisasi data pembayaran

8.      Performansi jelek

Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat ?

• Peningkatan jumlah sistem klien/server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja

yang tidak baik.

• Oleh karena LAN dan sistem klien/server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih

sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat.

• WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang

menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan.

Lingkungan Pengendalian

• Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini :

1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika

2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi

3. Struktur organisasional

4. Badan audit dewan komisaris

5. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab

6. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia

7. Pengaruh-pengaruh eksternal
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2.8. TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan dan manafaat dari pembahasan ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui

Sistem Informasi Akuntansi  ini dirancang untuk dapat menghasilkan informasi berupa informasi

keuangan yang berguna bagi pihak ekstern maupun intern perusahaan. Sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan perusahaan, maka sistem informasi akuntansi dapat diproses baik dengan cara manual

maupun dengan menggunakan mesin-mesin mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai

dengan komputer. 

BAB IV.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Akuntansi

Menurut American Accounting Association (AAA), Accounting is the process of identifying,

measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision

by users of the information. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan

informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan

tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA),Accounting

is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and terms of money,

transaction and events which are, in part at least, of finacial character, and interpreting the result

there of.  Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan

dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat

finansial dan penafsiran hasil-hasilnya.

Berdasarkan kedua defenisi akuntansi diatas, dapat disimpulkan pengertian akuntansi sebagai

berikut: 

• Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan

informasi ekonomi keuangan.

• Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian dan

pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan
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Setelah mengenal secara jelas defenisi Akuntansi menurut AAA dan AICPA, pelajari pula

materi tentang siklus akuntansi yang menguraikan perbedaan antara siklus akuntansi perusahaan

dagang dan siklus akuntansi perusahaan jasa.

2. Sejarah Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik - sekarang dikenal

sebagai “pembukuan berpasangan” (double-entry bookkeeping) - sudah dipahami di Italia sejak tahun

1495 pada saat Luca Pacioli (1445 - 1517), yang juga dikenal sebagai Friar (Romo) Luca dal Borgo,

mempublikasikan bukunya tentang “pembukuan” di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama

diketahui dipublikasikan di London oleh John Gouge atau Gough pada tahun 1543.

Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi akuntansi juga diterbitkan pada tahun 1588 oleh

John Mellis dari Southwark, yang termuat perkataanya, "I am but the renuer and reviver of an ancient

old copie printed here in London the 14 of August 1543: collected, published, made, and set forth by

one Hugh Oldcastle, Scholemaster, who, as appeareth by his treatise, then taught Arithmetics, and

this booke in Saint Ollaves parish in Marko Lane." John Mellis merujuk pada fakta bahwa prinsip

akuntansi yang dia jelaskan (yang merupakan sistem sederhana dari masukan ganda/double entry)

adalah "after the forme of Venice".

Pada awal abad ke 18, jasa dari akuntan yang berpusat di London telah digunakan selama suatu

penyelidikan seorang direktur South Sea Company, yang tengah memperdagangkan bursa perusahaan

tersebut. Selama penyelidikan ini, akuntan menguji sedikitnya dua buku perusahaan para. Laporannya

diuraikan dalam buku Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant

in Foster Lane, London. Amerika Serikat berhutang konsep tujuan Akuntan Publik terdaftar pada

Inggris yang telah memiiki Chartered Accountant di abad ke 19.

3. Macam-macam Akuntansi

1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) Adalah akuntansi yang berhubungan dengan

pencatatan transaksi keuangan. Hasil akhir akuntansi keuangan adalah Laporan Laba/rugi,

Laporan perubahan modal, neraca, Laporan perubahan posisi keuangan, catatan atas laporan

keuangan.

2. Akuntansi Manajemen (Management Accounting) Adalah akuntansi yang memberikan informasi

baik keuanagn (kuantitatif) maupun bukan keuanagan(kualitatif), untuk kepentinagn manajemen

perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian

maupun penetapan biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi.

4. Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting) Akuntansi anggaran merupakan kombinasi

kegiatan perencanaan dengan pengendalian pengoperasian dimasa depan.
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5. Akuntansi Pajak (Tax Accounting) Akuntansi Perpajakan meliputi penyusunan surat

pemberitahuan pajak (SPT), dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi

usaha yang direncanakan atau mencari alternative pelaksanaan terbaik.

6. Akuntansi Pemerintah (Governmental Accounting) Akuntansi pemerintah termasuk pada

akuntansi lembaga-lembaga non-profit atauinstitusional accounting, mengkhususkan pada

masalah pencatatan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerinta dan organisasi non-profit

lainnya.

7. Akuntansi Sosial (Social Accounting) Pada sekarang ini semakin meningkatnya permintaan

terhadap jasa profesi untuk mengukur biaya hidup dan manfaat social, yang sebelumnya tidak

dapat diukur. Akuntansi social menyangkut masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan social

dalam masyarakat.

8. Akuntansi Internasional (International Accounting) Akuntansi Internasional berhubungan dengan

perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional. Biasanya berhubungan

dengan bea cukai, bidang hukum, perpajakan dari tiap-tiap Negara.

9. Akuntansi Pendidikan (Educational Accounting) Akuntansi  pendidikan menyangkut pendidikan

akuntansi. Seperti mengajar, penelitian, pemeriksaan akuntansi, serta lainnya yang berhubungan

dengan pendidikan akuntansi.

4. Software Akuntansi

Software Akuntansi merupakan software yang banyak dibutuhkan oleh para pengelola bisnis, mulai

dari bisnis kecil sampai skala besar untuk membuat laporan keuangan.  Banyak hal yang harus

diperhitungkan dalam pemilihan software akuntansi yang akan digunakan. Sesuaikan dengan

kebutuhan perusahan, seperti skala dan jenis usaha. 

Penggunaan Software akuntasi ini sangat membantu dalam mengelola laporan keuangan. Pengguna

akan lebih mudah membuat laporan keuangan dengan hanya menginput data dalam software tersebut.

Sesuaikan pilihan software akuntansi anda sesuai dengan kebutuhan, agar nantinya software dapat

digunakan dengan maksimal.

Contoh software akuntansi berdasarkan skala bisnis:

1. Software Akuntansi Untuk Bisnis Skala Kecil

Bisniskecil yang terdiri dari UKM dengan skala rumahan dan bisnis pribadi secara personal.

Penggunaan software akuntansi dalam hal ini untuk mengolah pencatatan pendapatan dan

pengeluaran keuangan. Beberapa software yang biasa digunakan dalam bisnis skala kecilyaitu :

a. ePeachtree (Best Software)

b. MYOB plus for Windows (MYOB software)
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c. Peachtree Complete Accounting (Best Software)

d. QuickBooks Online (Intuit)

e. Small Business Manager (Microsoft)

2. Software Akuntansi Untuk Bisnis Skala Menengah

Dalam software ini format laporan keuangan telah berkembang menjadi lebih kompleks karena

adanya piutang dan utang, hubungan suplier, mitra usaha dan penanaman modal. Seperti promosi,

investasi gedung, sewa lahan. Beberapa software yang biasa digunakan dalam bisnis skala menengah

yaitu :

a. BusinessVision 32

b. MAS 90 & MAS 200

c. QuicksBooks Pro 2003

d. ACCPAC Advantage Series Corporate Edition

e. ACCPAC Pra Series

f. Vision Point 2000

g. Great Plains

h. Navision

i. SouthWare Excellence Series

j. SYSPRO

3. Software Akuntansi Untuk Bisnis Skala Besar

Dalam bisnis skala besar manajemen keuangan tidak hanya mencatat keluar masuknya uang, tetapi

juga mempertimbangkan pembagian saham dan investasi jangka panjang. Untuk itu diperlukan

software yang dapat menangani manajemen keuangan yang lebih kompleks. Beberapa software yang

biasa digunakan dalam bisnis skala besar yaitu :

a. Axapta (Microsoft Software)

b. e-Business Suite (Oracle)

c. MAS 500 (Best Software)

d. Solomon (Microsoft)

e. ACCPAC Advantage Series Enterprise Edition (Best Software)

A. SISTEM AKUNTANSI MANUAL

Pada pembukuan manual Anda harus mencatat banyak hal secara manual pada beberapa kertas

kerja/buku, dan menyusun jurnal double entry yang cukup membingungkan bagi mereka yang tidak

mengerti akuntansi, serta sangat memakan waktu dan beresiko apabila tidak teliti.
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Berikut Penjelasan bagaimana proses pembukuan manual terjadi

B. SISTEM AKUNTANSI KOMPUTER

Merupakan sistem kelanjutan dari sistem akuntansi manual dan letak perbedaannya terdapat

pada cara pemakaian dan perangkat yang digunakan. Secara keseluruhan sistem akuntansi dengan

komputer dinilai memang lebih cepat dan efisien daripada sistem akuntansi manual. Juga tingkat

kesalahan bisa dipertipis dan bisa mempercepat langkah kinerja pegawai. Terdapat beberapa

perangkat-perangkat komputer yang diperkenalkan terlebih dahulu, yaitu perangkat hardware,

software, dan brainware. Diantara ketiga perangkat utama ini terdapat perangkat-perangkat

pendukungnya. Yaitu monitor, printer, flash disk, dan CPU. Dan juga terdapat perangkat lunak

pendukung sistem akuntansi yang sudah diperkenalkan didunia akuntansi

Secara garis besar proses akuntansi dengan system komputerisasi sebagai berikut :
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Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha,

mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan

pembuatan laporan, grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis.

Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi –

transaksi yang lain.Seperti data pelanggan, pemasok dan data barang, cukup dibuat satu kali

selanjutnya tinggal digunakan,begitu juga dengan laporan yang diinginkan,seluruh laporan dapat

disajikan dikarenakansemua datasudah ke rekam dengan baik.Dengan cara ini histori transaksi

pelanggan, pemasok dan barang persediaan dapat dianalisa dengan baik.

Perbedaan Antara Proses Akuntansi Secara Manual dan Komputerisasi

Perbedaan mendasar antara proses akuntansi dengan manual dan komputerisasi dapat

diikhtisarkan sebagai berikut:

Proses Akuntansi Secara Manual

• Semua pekerjaan mulai dari proses pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan oleh tangan

manusia

• Unsur manusia memegang peranan penting dalam menjalankan proses pengolahan data

• Kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan penyajian laporan

keuangan merupakan issue yang kritis

• Perlu pemisahan antara petugas yang mempersiapkan buku harian, jurnal, dan buku besar

• Berfungsi sebagai filter
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• Pemakai informasi akuntansi hanya dapat memanfaatkan informasi akuntansi setelah fungsi

akuntansi menyajikan Laporan Keuangan kepada pemakai laporan

• Berdimensi tunggal

• Data akuntansi dicatat dalam buku besar dan buku pembantu dan buku catatan ini dijaga

dengan ketat di satu tempat

• Meninggalkan jejak audit yang mudah diperiksa kembali

• Pengendalian terhadap personal dilaksanakan melalui pemberlakuan banyak aturan dan

penggunaan jenjang organisasi

Proses Akuntansi Secara Komputerisasi

• Hanya melibatkan proses dengan tangan manusia dalam kegiatan key-in transaksi (mencatat

dokumen bisnis) ke dalam media komputer.

• Kecermatan dan ketepatan waktu pencatatan dan penyajian informasi keuangan terjamin oleh

komputer

• Menghasilkan buku besar yang berfungsi sebagai gudang data

• Pemakai informatika akuntansi terdapat memanfaatkan informasi akuntansi dengan akses

secara langsung ke shared database

• Menghasilkan informasi dan Laporan keuangan multidimensi

• Data akunting dicatat dalam buku besar dan buku pembantu yang diselenggarakan secara

elektronik dalam bentuk shared database

• Informasi dapat ditampilkan secara visual screen maunpun print-out.

• Sangat mengandalkan pada berfungsinya kapabilitas perangkat keras dan perangkat lunak

• Jejak audit dalam sistem informasi akuntansi komputer menjadi tidak terlihat

• Mengurangi keterlibatan manusia

• Mengubah kekeliruan yang bersifat acak kekeliruan yang bersistem

• Rentan tehadap akses tanpa izin

• Menimbulkan risiko kehilangan data

• Menuntut pengintegrasian fungsi

• Menghilangkan sistem otorisasi tradisional

• Menuntut pengetahuan pekerja untuk menjalankan
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BAB V

KESIMPULAN

Semakin berkembangnya zaman, teknologi yang diciptakanpun semakin canggih. Terutama

untuk mengerjakan siklus akuntansi. Di zaman yang sudah modern dan canggih seperti ini,

perusahaan – perusahaan besar sudah banyak meninggalkan cara manual untuk mengerjakan siklus

akuntansi. Cara manual ini ditinggalkan karena dengan menggunakan aplikasi computer akuntansi

pekerjaan menjadi lebih mudah, lebuh cepat, lebih menghemat kertas, dan dijamin keamanannya.

Sekarang ini, sudah banyak software akuntansi yang akan mempermudah pekerjaan kita dalam

mengerjakan rentetan siklus akuntansi.
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http://www.informasiciyus.com

http://ratnaisti-novita.blogspot.com

http://goryank.blogspot.com

http://www.slideshare.net

http://softwareakuntansi.com

http://www.informasi-training.com


