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SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) 
MODEL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

 
 
Tugas pengolahan data perusahaan dilaksanakan oleh Sistem Informasi Akuntansi(SIA) yang 
mengumpulkan menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebutmenjadi informasi, 
serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun diluar perusahaan. 
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Gambar diatas adalah suatu model SIA. Elemen input, transformasi dan output dari sistem fisisk 
perusahaan berada pada bagian bawah. Data dikumpulkan dari seluruh sistem fisik dan 
lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam database. Perangkat lunak data mengubah data menjadi 
informasi untuk manajemen perusahaan serta untuk perorangan dan organisasi di lingkungan 

perusahaan. 
Arus informasi kelingkungan penting untuk dipahami. SIA adalah satu – satunya CBIS yang 
bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. SIA bertanggung jawab 
untuk menyediakan informasi bagi tiap elemen lingkungan kecuali pesaing. 
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TUGAS PENGOLAHAN DATA 

SIA Melakukan Emapat Tugas Pengolah Data  : 

• Pengumpulan data : Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa lingkungan, tiap 
tindakan dijelaskan oleh catatan data. Jika tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, 
maka disebut transaksi, karena itu timbullah istilah pengolahan transaski. Sistem pengolahan 
data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan. Dan 
transaksi lingkungan perusahaan. 

• Manipulasi data : data perlu dimanipulasi untuk mengubahnya menjadi informasi. Operasi 
manipulasi data meliputi, pengklasifikasian(elemen – elemen data tertentu dalam catatan 
digunakan sebagia kode. Dibidang komputer, Kode adalah satu atau beberapa karakter yang 
digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengelompokkan catatan,mis: Nomor pegawai 
dll), pengurutan, perhitungan dan pengikhtisaran. 

• Pengurutan: catatan – catatan disusun sesuai urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen 
data lain. Misalnya File catatan gaji disusun sehinggan semua cattaan untuk tiap pegawai 
terkumpul menjadi satu.  

• Pengitungan: Operasi artimatika dan logika dilaksanakan pada elemen – elemen data untuk 

menghasilkan elemen – elemen data tambahan.Dalam sisem gaji misalnya upah per jam 
dikalikan dengan jam kerja untuk menghasilkan pendapatan kotor. 

• Pengikhtisaran: Terdapat begitu banyak data yang perlu disintesis, atau disarikan, menjadi 
bentuk total, sub total , rata – rata dan seterusnya. 

 
KARAKTERISTIK SISTEM INFORMAI AKUNTANSI 

Ada Beberapa Karakteristik SIA  Yakni : 
1. Melaksanankan tugas yang diperlukan. Perusahaan tidak memutuskan untuk 

melaksanakan pengolahan data atau tidak. Perusahaan diharuskan oleh undang – undang 
untuk memelihara catatan kegiatannya. Elemen – elemen dalam lingkungan seperti 
pemerintah,pemegang saham dan pemilik, serta masyarakat keuangan menuntut perusahaan 
agar melakukan pengolahan data. Tetapi bahkan jika lingkungan tidak memintanya, 
manjameen perusahaan pasti menerapkan SIA sebagai cara mencapai dan menjaga 
pengendalian. 

2. Berpegang pada prosedur yg relatif standar.Peraturan dan praktek yang diterima 
menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Segala jenis organisasi mengolah datnay 
dengan cara yang pada dasarnya sama. 

3. Menangani data yang rinci. Karena berbagai catatan pengolahan data dan menjelaskan 
kegiatan perusahaan secra rinci, catatan tersebut menyediakan jejak audit. Jejak audit adalah 
kronologi kegiatan yang dapat ditelusuri dari awal hingga ke akhir, dan dari akhir ke awal. 

4. Terutama berfokus historis.Data yang dikumpulkan oleh SIA umumnya menjelaskan apa 
yang terjadai di masa lampau. Ini terutama terjadi jika pengolahan berkelompok digunakan. 

5. Menyediakan informasi pemecahan masalah. SIA menghailkan sebagian output informasi 
bagi manajer perusahaan. Laporan akuntansi standar seperti laporan rugi laba dan neraca 
merupakan contohnya 

 
Contoh Sistem Informasi akuntansi 

Suatu contoh yang baik dari SIA adalah sistem yang digunakan oelh perusahan – perusahan 
distribusi, perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasanya kepada pelanggan. Sistem ini 
disebut sistem distribusi. 
 
( setaip dosen diharapkan untuk menguraikan contoh SIA untuk didiskusikan) 
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Kita akan menggunakan diagram arus data atau DFD, untuk mendokumentasikan sistem. DFD 
mendokumentasikan sistem secara hierarkis, dan diagram pada gambar dibawah menggambarkan 
tingkat yang tertinggi. Diagram tersebut dinamakan diagram konteks karena menggambarkan 
sistem dalam konteks lingkungannya. 
Seluruh sistem digambarkan dengan segi empat tegak di tengah. Elemen – elemen lingkungan 
digambarkan dengan beberapa segi empat mendatar dan dihubungkan ke sistem dengan tanda-
tanda panah yang disebut arus data. 
Elemen-elemen lingkungan dari sistem distribusi mencakup pelanggan, pemasok, gudang material 
dan manajemen. Dalam terminologi DFD istilah lingkungan dapat ditetapkan pada sistem yang 
didokumentasikan. Karena alasan itulah, sebagian elemen lingkungan, seperti manajemen dan 
gudang material, berada di dalam perusahaan. 
 Arus data yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya mirip dengan arus data 
yang menghubungkan perusahaan dengan pemasoknya. Pesanan yang diterima perusahaan dari 
pelanggannnya umumnya disebut pemasoknya. Pesanan yang diterima perusahaan dari 
pelanggannya umumnya disebut pesanan penjualan(sales order), sedangkan pesanan yang dibuat 
perusahaan pada pemasoknya disebut Pesanan Pembelian(Purchase order). Kadang – kadang 
perusahaan akan menerima dahulu Komitmen lisan dari pemasoknya sebelum pesanan pembelian 
disiapkan. Perusahaan sering harus mengirim Nota Penolakan Pesanan Penjualan Kepada para 
pelanggannya, mungkin karena peringkat kredit mereka buruk. Walau pemasok juga 
mengirimkan nota penolakan pesanan pembelian kepada perusahaan, arus tersebut ditiadakan 
demi kemudahan. Baik perusahaan maupun pemasok menggunakan Faktur(Invoice) untuk 
mengingatkan pelanggan jumlah hutang mereka, dan Laporan(statement) untuk mengumpulkan 

tagihan – tagihan yang belum dibayar. Akhirnya baik perusahaan maupun pelanggannya harus 
membuat Pembayaran  untuk pembelian mereka. 
Arus data dari sitem distribusi ke manajemen terdiri dari laporan – laporan akutansi standar. 
Semua rus data yang tampak pada diagram konteks terdiri dari sumber daya konseptual kecuali 
arus dari pemasok ke dalam sistem, yang diberi label pengiriman, dan arus dari sistem ke gudang 
material yang diberi label persediaan. Arus data dapat mencerminkan sumber daya konseptual 

maupun fisik dan sumber daya konseptual dapat meliputi data atua informasi. 
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