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Bab I | Mengenal Sistem Informasi Akuntansi 

 

Proses Bisnis dan Sistem Informasi Akuntansi 

roses Bisnis adalah urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis untuk memperoleh, 

menghasilkan serta menjual barang dan jasa. Beberapa model dari proses ini sudah 

dikembangkan oleh para penggunanya (akuntan), dan mereka memanfaatkan proses bisnis 

perusahaan dalam bentuk siklus transaksi, atau bisa disebut transaction cycles. Siklus transaksi ini 

mengelompokkan kejadian kejadian terkait yang pada umumnya terjadi dalam suatu urutan tertentu. 

Ada tiga hal yang ada pada siklus transaksi utama, yakni: 

 

 

Siklus pemerolehan/pembelian: proses pembelian serta pembayaran untuk barang atau jasa. 

Siklus konversi: proses mengubah sumber daya yg diperoleh menjadi barang-barang dan jasa. 

Siklus pendapatan: proses menyediakan barang atau jasa untuk para pelanggan dan menagih uangnya. 

 

Lingkup Sistem Informasi Akuntansi 

ika SIM bertugas “hanya” untuk mengatur (me-manage) segala informasi perusahaan seperti  

pesanan, persediaan, dsb; maka Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu subsistem dari SIM 

yang menyediakan informasi khusus mengenai akuntansi dan keuangan. Dalam SIA dikenal suatu 

istilah yang bernama tumpang tindih substansial. Berikut ilustrasinya: 
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Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Berikut lima macam penggunaan informasi akuntansi: 

 

 

Aplikasi dan Piranti Lunak Akuntansi 

ada umumnya aplikasi-aplikasi akuntansi dikelompokkan menurut siklus transaksi. Aplikasi-

aplikasi tersebut memiliki fitur, fungsi dan peran yang sangat penting seperti membuat pesanan 

pembelian, mencatat faktur pembelian, menelusuri jumlah yang terutang kepada para pemasok 

dan melakukan pembayaran kepada para pemasok itu sendiri. Interaksi antara SIA dan seorang 

pengguna terutama terdiri atas: 

 Pencatatan kejadian yang sering kali menggunakan formulir di layar monitor. 

 Pengentrian informasi tentang pemasok, pelanggan, karyawan dan produk. 

 Pencetakan dokumen, seperti pesanan pembelian dan faktur penjualan. 

 Pencetakan laporan, seperti laporan keuangan dan analisis penjualan. 

 Pelaksanaan permintaan informasi khusus untuk suatu maksud. 

 

 

 

 

Membuat Laporan Eksternal 

Mendukung Aktifitas Rutin 

Mendukung Pengambilan Keputusan 

Perencanaan dan Pengendalian 

Menerapkan Pengendalian Internal 
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Peran Akuntansi dalam Hubungannya dengan SIA 

Ada lima peran dimana akuntan menggunakan teknologi informasi: 

 

 

 

 

• Akuntan diharapkan dapat memahami seluruh arsitektur sistem informasi. 

Akuntan Sebagai Pengguna 

• Manajer akuntansi diharapkan dapat mengelola sistem informasi secara 
meyeluruh. 

• Manajer juga harus mengetahui bagaimana bisnis dijalankan serta bagaimana 
sistem informasi membantu mencapai tujuan dan mendukung proses bisnisnya. 

Akuntan Sebagai Manajer 

• Konsultan harus menguasai pengetahuan tentang proses bisnis, resiko dan 
pengendalian, serta teknologi informasi agar dapat merancang sistem dengan 
sempurna. 

Akuntan Sebagai Konsultan 

• Auditor Internal mengevaluasi berbagai unit di dalam suatu organisasi untuk 
mengetahui apakah unit itu telah mencapai misinya secara efisiaen dan efektif. 

• Auditor Eksternal harus mengevaluasi keandalan dari sistem informasi 
akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 

• Peran Evaluatif lainnya mencakup ketersediaan berbagai macam jasa 
assurance (jasa peningkatan kepercayaan terhadap perusahaan). 

Akuntan Sebagai Evaluator 

• Akuntan menggunakan software akuntansi guna menyusun laporan keuangan 
untuk klien-klien kecil dan software perpajakan guna memberikan jasa 
perpajakan untuk klien-klien mereka. 

Akuntan Sebagai Penyedia Jasa Akuntansi dan Perpajakan 



 

 

Bab II | Proses Bisnis dan Data SIA 

 

Proses dan Kejadian Bisnis 

roses bisnis merupakan seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh suatu bisnis untuk 

memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa. Satu cara penting untuk mempelajari 

proses bisnis perusahaan adalah dengan berfokus pada siklus transaksi. Siklus transaksi 

mengelompokkan kejadian terkait yang pada umumnya terjadi dalam suatu urutan tertentu. Proses 

bisnis dapat disusun menjadi tiga siklus transaksi utama: 

 

 

Pada Bab ini khusus membahas mengenai operasi-operasi apa saja yang ada di dalam siklus 

pemerolehan dan siklus pendapatan, sementara untuk siklus konversi akan di bahas pada Bab yang lain. 

 

 

 

 

 

Siklus pemerolehan/pembelian 

•  Mengacu pada proses pembelian barang dan jasa. 

Siklus konversi 

•  Mengacu pada mengubah sumber daya yang 
diperoleh menjadi barang-barang dan jasa. 

Siklus pendapatan 

•  Mengacu pada proses penyediaan barang dan jasa 
untuk para pelanggan. 
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Siklus Pendapatan 

 

 

 

Siklus Pemerolehan 

 

Merespons permintaan 
informasi dari 

pelanggan  

Membuat perjanjian 
dengan para pelanggan 

untuk menyediakan 
barang dan jasa di masa 

mendatang 

Menyediakan jasa atau 
mengirim barang ke 

pelanggan 

Menagih pelanggan 
Melakukan penagihan 

uang 
Menyetorkan uang kas 

ke bank 

Menyusun laporan 

Mendiskusikan dengan 
para pemasok 

Memproses permintaan 

Membuat perjanjian 
dengan pemasok untuk 
membeli barang atau 

jasa di masa mendatang 

Menerima barang atau 
jasa dari pemasok 

Mengakui klaim atas 
barang dan jasa yang 

diterima 

Memilih faktur-faktur 
yang akan dibayar 

Menulis cek 



 

 

Pengidentifikasian Kejadian dalam Proses Bisnis 

Berikut cara-cara sistematis untuk memisahkan suatu proses dalam satu rangkaian kejadian. 

 

 Pedoman Mengakui/Mengenali Kejadian 

Pedoman ini berfokus pada pergeseran tanggung jawab di dalam proses bisnis untuk mengidentifikasi 

kejadian. 

Pedoman 1: Kenali kejadian pertama dalam suatu proses ketika seseorang atau suatu departemen 

dalam sebuah organisasi menjadi bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas. 

Pedoman 2: Abaikan aktivitas yang tidak memerlukan keikutsertaan agen internal. 

Pedoman 3: Kenali suatu kejadian baru ketika tanggung jawab dipindahkan dari satu agen internal ke 

agen internal lainnya. 

Pedoman 4: Kenali kejadian baru ketika suatu proses sudah disela/diinterupsi dan dilanjutkan kemudian 

oleh agen internal yang sama. Setela interupsi, seseorang di luar organisasi atau proses itu mungkin 

memulai proses yang sudah dijadwalkan. 

Pedoman 5: Gunakan satu nama kejadian dan uraian yang mencerminkan sifat umum dari kejadian itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pengorganisasian Data dalam SIA 

urang lebih ada dua cara untuk mengorganisasikan data dalam SIA, yaitu dengan sistem manual 

dan sistem yang terkomputerisasi. Sistem manual seperti yang kita ketahui adalah dengan cara 

pembukuan jurnal umum, dokumen sumber maupun buku besar yang mencatat segala proses 

keuangan yang ada pada saat atau waktu tertentu. Sementara untuk pengorganisasian data secara 

terkomputerisasi, sesuai namanya, segala data akan tersimpan di suatu wadah yang dinamakan Master 

File. Berikut adalah istilah yang sering digunakan dalam pengorganisasian data ini: 

 

•Merupakan Subjek tertentu tentang informasi apa saja yang disimpan. 

Entity 

•Satu unit data mengenai satu entitas. 

Field 

•Seperangkat field yang saling berkaitan dari satu entitas. 

Record 

•Seperangkat record yang saling berkaitan. 

File 

•File transaksi menyimpan informasi tentang kejadian. 

Transaction File 

•File induk berisi informasi mengenai entitas dari kejadian. 

Master File 

•Beberapa field dalam master file berisi data acuan yang menguraikan entitas. 

Reference Data 

•Field yang berisi data acuan. 

Reference Field 

•Data ringkasan meringkas transaksi transaksi masa lalu. 

Summary Data 

•Field yang berisi data ringkasan. 

Summary Field 
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Jenis-jenis File dan Data 

Ada dua jenis penting dari file data, apa saja? Mereka adalah File Induk dan File Transaksi! 

 

 

 

 

File Induk 

Menyimpan data yang relatif permanen, 
seperti File Persediaan, File Pelanggan dan 

File Karyawan 

Data yang disimpan dapat 
memiliki karakteristik 

sebagai data acuan 
maupun data ringkasan 

Berisi TIGA entitas, yakni 
Barang/Jasa, Agen 
Eksternal dan Agen 

Internal 

Tidak menyediakan 
perincian mengenai 
transaksi individual 

Barang/Jasa diperoleh, 
dibuat atau dijual selama 

kejadian dalam siklus 
pemerolehan dan 

pendapatan organisasi 

Agen Eksternal adalah 
orang-orang atau unit 

organisasi yang berada di 
luar perusahaan; seperti 
pelanggan, pemasok dan 

bank 

Agen Internal adalah orang-
orang atau unit organisasi 
yang bertanggung jawab 
atas berbagai kejadian di 
dalam suatu proses bisnis 



 

 

 

 

Kejadian dan Aktivitas 

 

 

 

File Transaksi 

Menyimpan data 
tentang kejadian 

Mencakup informasi kuantitas 
dan arga 

Mencakup suatu field 
untuk tanggal transaksi 

Berlangsung dalam suatu 
urutan tertentu di dalam siklus 
pendapatan dan pemerolehan 

Pencatatan 

Mengacu pada 
penyiapan dokumen 

sumber dan/atau 
penyimpanan data 
kejadian dalam file 

transaksi 

Pembaruan 

Mengacu pada tindakan 
mengubah data ikhtisar di 

suatu file induk untuk 
mencerminkan pengaruh 

dari kejadian 

Pemeliharaan File 

Menangkap dan 
mengorganisasi data 

acuan tentang file induk 



 

 

Bab III | Mendokumentasikan Sistem Akuntansi 

 

Diagram Aktivitas UML 

UML adalah Unified Modelling Language, suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, 

membisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dapat 

digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. UML menyediakan 

pilihan diagram untuk mendokumentasikan proses bisnis dan sistem informasi. Diagram aktivitas UML 

ini memiliki beberapa karakteristik umum: 

 

 

Menyediakan representasi informasi grafis yang lebih mudah 
dipahami dibandingkan dengan uraian naratif 

Menggunakan lambang standar untuk menyampaikan 
informasi 

Dibuat oleh ahli namun dapat dibaca oleh para pemakai 
dengan sedikit pelatihan 

Menyediakan gambaran tingkat tinggi, seperti halnya juga yang 
tingkat rendah  

Overview Activity Diagram 

• Menyajikan suatu pandangan tingkat tinggi dari proses 
bisnis dengan mendokumentasikan kejadian-kejadian 
penting serta aliran informasi antar kejadian 

Detailed Activity Diagram 

• Menyediakan suatu penyajian yang lebih detail dari 
aktivitas yang berhubungan dengan satu atau dua 
kejadian yang ditunjukkan pada overview diagram 



 

 

Membuat Overview Activity Diagram 

1. Membaca uraian narasi dan mengidentifikasi kejadian penting. 

2. Membubuhi keterangan pada narasi agar lebih jelas menunjukkan batasan kejadian dan nama-

nama keadian. 

3. Menunjukkan agen yang terlibat di dalam proses bisnis dengan menggunakan swimlanes. 

4. Menbuat diagram untuk masing-masing kejadian. Tunjukkan urutan kejadian ini. 

5. Menggambar dokumen yang dibuat dan digunakan di dalam proses bisnis. Tunjukkan arus 

informasi dari kejadian ke dokumen, dan sebaliknya. 

6. Menggambar tabel/file yang dibuat dan digunakan di dalam proses bisnis. Tunjukkan arus 

informasi dari kejadian ke tabel dan sebaliknya. 

 

 

Membuat Detailed Activity Diagram 

1. Tambah penjelasan naratif untuk menunjukan aktivitas. 

2. Buatlah tabel arus kerja. 

3. Identifikasilah diagram terperinci yang diperlukan. 

4. Untuk setiap detailed activity diagram, lakukanlah beberapa langkah pendahuluan sbb: 

 Buatlah swinlane untuk agen-agen yang terlibat pada satu atau beberapa kejadian yang 

ditunjukkan pada detailed diagram. 

 Tambahkan segi empat panjang untuk setiap aktivitas di dalam kejadian yang 

didokumentasikan pada detailed diagram tersebut. 

 Gunakan garis tanpa putus untuk menunjukkan urutan aktivitas. 

 Atur dokumen yang dibuat atau digunakan oleh ajtuvutas aktivitas di dalam diagram itu. 

 Gunakan garis putus-putus untuk menghubungkan aktivitas dan dokumen. 

 Dokumentasikan setiap tabel yang dibuat, dimodifikasi, atau digunakan oleh aktivitas 

dalam diagram yang ada dalam kolom komputer. 

 Gunakan garis putus-putus untuk menghubungkan aktivitas dan tabel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bab IV | Mengidentifikasi Risiko dan Pengendalian dalam 

Proses Bisnis 

 

Pengendalian Internal dan Peran Akuntan 

engendalian intenal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, 

manajemen, dan personel lainnya, ayng dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan 

terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; 

keandalan pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Pemahaman yang baik mengenai pengendalian internal penting bagi akuntan yang berperan sebagai 

manajer, pengguna, perancang dan evaluator sistem akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

Manajer harus bisa 
membuat sebuah 
pertanyaan yang 

menjelaskan dan menilai 
sistem pengendalian 
internal perusahaan 

Pengguna juga harus 
memahami pengendalian 

internal perusaan sehingga 
dapat diterapkan dengan 

tepat 

Perancang harus bisa 
mengendalikan 

pengendalian internal yang 
mendorong ketaatan 

terhadap peraturan dan 
sasaran perusahaan 

evaluator harus memahami 
sistem pengendalian 
internal. dan mampu 

mengembangkan laporan 
manajemen yang menilai 

pengendalian internal 
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Kerangka Kerja dalam Mempelajari Pengedalian Internal: Komponen dan 

Sasaran Pengendalian Internal 

 

Komponen Pengendalian Internal: 

 

• Mengacu pada faktor-faktor umum yang menetapkan sifat organisasi dan 
mempengaruhi kesadaran karyawannya terhadap pengendalian 

 

• Meliputi integritas, etika, filosofi dan gaya operasi manajemen 

 

Lingkungan Pengendalian 

• Identifikasi dan analisis resiko yang mengganggu pencapaian sasaran 
pengendalian internal 

 

Penentuan Resiko 

• Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi 
resiko 

 

• Meliputi penelaahan kinerja, pemisahan tugas, pengendalian aplikasi dan 
pengendalian umum 

 

Aktivitas Pengendalian 

• Merupakan kumpulan prosedur dan record yang dibuat untuk memulai, 
mencatat, memproses dan melaporkan kejadian pada proses entitas 

 

• Komunikasi meliputi penyediaan pemahaman mengenai peran dan tangung 
jawab individu 

 

Informasi dan Komunikasi 

• Untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungs i sebagaimana 
difungsikan 

 

Pengawasan 



 

 

Sasaran Pengendalian Internal 

 

 

 

asaran Pelaksanaan mengacu pada penyerahan barang atau jasa serta peerimaan dan penanganan 

kas, serta mencakup aktivitas di mana perusahaan mengeluarkan persediaan dan/atau 

menggunakan sumber daya lainnya untuk menyediakan jasa dan menangani kas yang dihasilkan. 

asaran Sistem Informasi memfokuskan pada pencatatan, pembaruan dan pelaporan iformasi 

akuntansi. Data kejadiaan harus dicatat dengan tepat pada dokumen sumber dan dalam file 

transaksi. Sasaran Sistem Infromasi juga penting untuk memastikan pelaksanaan transaksi yang efektif. 

asaran Perlindungan Aset berperan penting karena pencurian atau kehilangan asset merupakan resiko 

yang diharapkan akuntan untuk dikendalikan. 

asaran Kinerja memfokuskan pada pencapaian kinerja yang memuaskan dari organisasi, orang, 

departemen, barang, atau jasa. Sasaran Kinerja menekankan pelaksanaan yang tepat atas operasi 

penting dalam siklus pendapaan dan pemerolehan. Sasaran ini juga dibuat untuk memastikan operasi 

yang efektif. 

 

 

 

Sasaran 
Pelaksanaan 

Sasaran Sistem 
Informasi 

Sasaran 
Perlindungan Aset 

Sasaran Kinerja 
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Pencatatan dan Pembaruan di Sistem Buku Besar 

Diperlukan untuk melaksanakan fungsi siklus transaksi pemerolehan dan pendapatan serta bertujuan 

untuk pelaporan keuangan, sesuatu yang dicapai melalui sistem buku besar. 

 

Resiko dalam Mencatat dan Memperbarui Informasi pada Sistem Buku Besar 

alah satu resiko adalah bahwa akun buku besar salah dicatat dan bahwa jumlah debit atau kredit 

bisa saja salah. Juga terdapat resiko bahwa record induk buku besar mungkin tidak diperbarui 

sama sekali, terlambat diperbarui, atau diperbarui dua kali. Record induk buku besar yang salah 

dapat telah diperbarui, dan proses memperbarui mengandung kesalahan yang mengakibatkan 

kesalahan memperbarui saldo. 

 

Aktivitas Pegendalian 

Adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Ada empat jenis pengendalian: 

 

 

 

Pengendalian 
Arus Kerja 

Pengendalian 
Input 

Pengendalian 
Umum 

Penelaahan 
Kinerja 
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Pengendalian Arus Kerja 

• Pemisahan tugas 

• Penggunaan informasi dari kejadian sebelumnya untuk mengendalikan 
aktivitas 

• Urutan kejadian yang diharuskan 

• Menindaklanjuti kejadian 

• Dokumen bernomor urut 

• Pencatatan agen internal yang bertanggung jawab atas kejadian dalam 
suatu proses 

• Pembatasan akses ke aset dan informasi 

• Rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik aset 

Pengendalian Input 

• Menu pencarian yang menyediakan daftar nilai yang mungkin untuk 
dimasukkan 

• Pemeriksaan record 

• Konfirmasi data 

• Pengendalian integritas 

• Pemeriksaan format 

Pengendalian Umum 

• Perencanaan Sistem Informasi (SI) 

• Pengorganisasian Fungsi Teknologi Informasi (TI) 

• Identifikasi dan Pengembangan solusi SI 

• Penerapan dan Pengoperasian Sistem Akuntansi 

Penelaahan Kinerja 

• Pembuatan anggaran, proyeksi, standar atau hasil periode sebelumnya 
melalui pemeliharaan file 

• Penggunaan laporan untuk membandingkan hasl aktual dengan anggaran, 
proyeksi, standar atau hasil periode sebelumnya 
Tindakan perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan/atau 
merevisi data acuan yang sesuai di tabel induk 



 

 

 


