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SISTEM INFORMASI KEUANGAN (SIK) 
MODEL SISTEM INFORMASI KEUANGAN 

 
 
   Subsistem input    subsistem output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kita menggunakan istilah sistem informasi keuangan untuk menjelaskan sub sistem CBIS yang 
memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan 
mengenai masalah keuangan perusahaan, informasi disajikan dalam bentuk laporan periodik, 
laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, komunikasi elektronik dan saran dari sistem 
pakar. 
 Seperti sistem informasi fungsional lainnya, sistem informasi keuangan berisis subsistem 
input dan output. Dua dari sub sistem input, sistem informasi akutansi dan suatu suatu subsistem 
yang dihususkan untuk mengumpulkan intelijen, juga terdapat pada sistem fungsional lainnya. 
Sub sistem input ketiga audit internal terdiri dari auditor yang menganalisis sistem konseptual 
perusahaan untuk memastikan bahwa data – data keuangan diproses secara tepat. 

 Tiga subsistem output mempengaruhi arus uang perusahaan. Sub sistem permalan 
memproyesikan kegiatan jangka panjang perusahaan dalam lingkungan ekonomi. Subsistem 
manajemen dana mengelola arus uang, menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Sub sistem 
pengendalian memungkinkan manajer untuk menggunakan secara efektif semua jenis sumber 
daya yang tersedia. 
Seperti sistem informasi fungsional lainnya, subsistem output berisi berbagai jenis perangkat lunak 
yang mengubah isi database menjadi informasi. Manajer keuangan dan analis juga banyak 
menggunakan spreadsheet elektonik, yang merupakan produkstivitas perorangan. Baris – baris 
spreadsheet sangat baik untuk menggambarkan data keuangan seperti penjualan dan harga pokok 
penjualan, dan kolom – kolomnya juga dapat menggambarkan data keuangan seperti penjualan 
dan harga pokok penjualan, dan kolom – kolomnya dapat menggambarkan periode waktu seperti 
bulan, triwulan atau tahun. 
 
Sistem Informasi Akuntansi 

SIA merupakan satu – satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem fungsional. 
Bahkan secara lebih mendasar : SIA merupakan dasar yang diatasnya dibangun semua subsistem 
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informasi berorientasi CBIS. Jika perusahaan tidak mempunyai SIA yang baik, perusahaan tidak 
dapat berharap untuk memiliki SIM, DSS dan sistem pakar yang baik. 
 
Sub Sistem Audit Internal 

Perusahaan besar maupun kecil bergantung pada auditor eksternal untuk mengaudit catatan 
akuntasinya untuk menguji kebenarannya. Laporan tahunan pemegang saham berisi laporan 
kepada pemegang saham yang menyatakan bahwa audit telah dilakukan 
Perusahaan yang lebih besar memiliki  satf auditor internal yang melakukan analisis yang sama 
seperti auditor eksternal tetapi memiliki lingkup tangung jawab yang lebih luas. Kita memasukkan 
audit internal sebagi sub sistem input dari sistem informasi keuangan karena kemampuannya 
untuk mengevaluasi dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari susdut 
pandang keuangan. 
 
 Gambar dibawah menunjukkan suatu cara yang populer untuk menempatkan audit 
internal dalam organisasi. Dewan direksi mencakup komite audit, yang menentukan tanggung 
jawab departemen audit internal dan menenrima sebagian besar laoran audit. Direktur audit 

internal mengelola departemen audit internal dan biasanya melapor kepada CEO atau CFO. CFO 
atau Chief Financial Officer adalah orang yang mengelola fungsi keuangan dan biasanya 
memengang jabatan sebagi wakil presiden direktur keuangan. Penempatan audit internal yang 
cukup tinggi dalam organisasi memastika bahwa audit internal merupakan kegiatan penting dan 
menerima kerja sama dari manajer di semua tingkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Subsitem Intelijen Keuangan 

Karena fungsi keuangan mengendalikan uang melalui perusahan, informasi diperlukan untuk 
mempercepat arusnya. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber – sumber 
terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Untuk mencapai tujuan ini 
subsistem informasi keuangan mengumpukan dana dan informasi dari pemegang saham dan 
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masyarakat keuangan. Sama seperti sistem informasi fungsional lain, subsistem informasi 
keuangan juga mengumpulkan data dan informasi dari pemerintah. Banyak informai yang 
mempengaruhi arus uang datang dari pemerintah pusat dan sebgain kecil dari pemerintah daerah 
atau propinsi dan pemerintah lokal. 
 
Sistem Peramalan 

Permalan merupakan salah satu kegiatan matematis tertua dalam bisnis. Peramalan ini telah 
dilakukan bertahun –tahun  sebelum komputer, menggunakan kalkultaro meja. Komputer 
memungkinkan peramal membuat perhitungan secara lebih cepat dan mudah. 
Dalam memnetukan kontibusi yang dapat dilakukan permalan pada perusahaan. Anda harus 
mengingat tiga fakta dalam pikiran: 

 Semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Dasar terbaik untuk 
memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa depan adalah dengan melihat masa lalu. 
Inilah alasannya  mengapa data akuntansi sangat penting dalam permalan, data 
akuntansi memberikan dasar historis. 

 Semua peramalan terdiri dari keputusan semistruktur. Keputusan peramalan 

merupakan contoh yang baik dari jenis keputusan semi struktur yang didukung oleh 
DSS. 

 Tidak ada teknik peramalan yang sempurna. Paket peramalan mainframe yang paling 
canggih sekalipun tidak dapat diharapkan untuk memperkirakan masa depan dengan 
akurasi 100 persen. 

 
Subsistem Manajemen Dana 

Arus uang dari lingkungan melalui perusahaan, dan kembali ke lingkungan adalah penting karena 
uang digunakan untuk memperoleh sumber daya fisik lain. Arus ini dpaat dikelola untuk 
mencapai 2 tujuan 
1. Untuk memastikan bahwa arus masuk dari pendapatan lebih besar dari arus keluarnya biaya 
2. Untuk memastikan bahwa keadaan ini akan tetap stabil sepanjang tahun. 
 
Subsistem Pengendalian 

 Manajer memiliki tujuan operasional yang harus dicapai, seperti memproduksi atau 
menjual sejumlah atau senilai tertentu barang. Manajer diberikan suatu anggaran operasi yaitu 
sejumlah uang yang tersedia untuk digunakan dalam memenuhi tujuan operasional. Anggaran 
tersebut biasanya meliputi operasi untuk satu tahun fiskal, atau tahun finansial. 
 
 
C.  PROSES PENGANGGARAN 
 

Gambar dibawah menggambarkan langkah – langkah proses penyusunan anggaran secara 
partisipasi. Contoh ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan model matematika 
secara maksimum. 
1. Titik awalnya adalah ramalan penjualan, disiapkan oleh pemasaran. Model peramalan 

mendasarkan proyeksinya pada input dari para manajer pemasaran tingkat yang lebih 
rendah, dikombinasikan dengan penyesuaian oelh eksekutif pemasaran. 

2. Manajemen tingkat puncak memeriksa ramalan itu dan membuat penyesuaian berdasarkan 
evaluasi subyekyif mereka ditambah sejumlah input lain. 

3. Data ramalan yang disetujui kemudian dimasukkan dalam Model perencanaan sumber daya 
yang mengkonversikan tujuan penjualan ke dalam kebutuhan sumber daya bagi setiap area 
fungsional. Misalnya jika perusahaan menjual 230.000 unit tahun depan, delapan baru harus 
dipekerjakan, sebuah mesin drill press baru harus dibeli, dua pegawai akuntansi baru harus 
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ditambah dan satu disk drive tambahan harus dipasang. Model Model MRP merupakan 
bagian dari model perencanaan sumber daya- memproyeksikan bahan mentah yang 
dibutuhkan. 

4. Proyeksi dari model perencanaan sumber aya kemudian dievaluasi oleh manajer dalam 
setiap area fungsional. Para manajer ini menggunakan pengetahuan mereka tentang bisnis 
untuk area fungsional.  Para manajer ini menggunakan pengetahuan mereka tentang bisnis 
untuk menyesuaikan jumlah yang menurut mereka cocok. Setiap manajer bekerja sama 
dengan atasannya unuk sampai pada anggaran yang dapat diterima. Tanda panah dua arah 
yang menghubungakn hal ini dan langkah selanjutnya menggambarkan bahwa saran 
bergerak naik turun diantara berbagai tingkat manajemen sampai anggaran dirampungakan. 

5. Manajemen puncak mengkombinasikan anggaran fungsional yang dsetujui untuk 
mendapatkan anggaran operasional bagi perusahaan. 

Prose penganggaran ini dilakukan sekali setiap tahun kalender, tepat sebelum awal tahun fiskal. 
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