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ONLINE SISTEM INFORMASI TERHADAP PENYEDIAAN 

INFORMASI AKUNTANSI 

Nunung Nurhayati,SE. ,MSi 

Abstrak 

Da/am menghadapi era"g/obalisasi saat ini dimene persaingan antar 
perusahaan sangat ketat sebab penguasaan teknotoai terutama tekn%gi 
ntormasi mempunyai peranan yang sangat besar da/am menciptakan 
'5"'.mgt;}fian kompetlif dan sebagai konsekuensinya setiap manajer harus 

peranan teknotcat dan perkembangannya . kemudian 
::a:r.fomUasikan ke deiem strategi taktik bisnis unitnya. O/eh sebab itu 
pemsahaan supaya dapat mengakses informasi yang tepat dan cepat 

_La diperfukan sistem yang ondne. 
Manfaat dari sistem online ini diantaranya ada/ah memberikan 

informasi yang mutakhir dengan tepat waktu, mengadakan persalinan data 
secara dini dan menyelututi untuk memastikan kecermatan dan 
ke/engkapan, serta menyediakan ke/uwesan tambahan terhadap 
kebutuhan para pemakainya. Sistem online sistem dikatakan memadai 
manaka/a 
1. Unsur-unsur sistem online yang terdiri dari perangkat keras (hardware), 

perangkat /unak (software), dan manusia (brainware) yang dapat 
mendukung berja/annya sistem online dan dapat dikategorikan kepada 
tingkat yang memadai dan terintegrasi'satu sama /ainnya. 

2. Sitat-sitat sistem online yang ada harus sesuai dengan yang diharapkan 
meliputi tingkat relevensi data yang dioleh, jum/ah data yang dapat 
dikumpu/kan, efisiensi, tepat waktu, f1eksibe/, teliti. 

3.	 Prosedur operasi sistem online yang ada dapat memberikan 
kemudahan entry dan edit data, kemudahan da/am transaksi data, 
akses cepat dan mudah da/am menyajikan laporan 

Kata kunci: Sistem Online dan penyediaan /nformasi Akuntansi 

Nunung Nurhayati,SE.Msi ada/ah Dosen Tetap Prodi Akuntansi Unisba 

Penerapan Online Sistem :Nuwng Nurtieyeti) 



I. PENDAHULUAN 

Sistem akuntansi yang berbasis komputer dalam pemrosesan secara 

online; perusahaan memasukan setiap transaksi ke dalam komputer pada 

saat transaksi berlangsung. Komputer kemudian langsung memproses 

transaksi tersebut. Files dimutakhirkan pada saat dilakukan entri data. 

Manfaat yang diberikan sistem online ini, diantaranya adalah 

memberikan informasi yang mutakhir dengan tepat waktu, mengadakan 

persalinan data secara dini dan menyeluruh untuk memastikan 

kecermatan dan kelengkapan, serta menyediakan keluwesan tambahan 

terhadap kebutuhan para pemakainya, sehingga dengan demikian 

pemrosesan online sangat cocok dan akan diperlukan bagi perusahaan 

yang membutuhkan pelayanan yang memadai bagi para pelanggannya 

juga bagi proses pengambilan keputusan. 

Menurut Cushing yang diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih dalam 

bukunya "Sistem Informasi dan Organisasi Akuntansi dan Organisasi 

Perusahaan" (1995:179), sistem pemrosesan online dapat diartikan 

sebagai pengolahan transaksi secara individual melalui sistem sistem 

pada saat transaksi terjadi. 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa pemrosesan online 

adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan dua media pc atau 

lebih yang terpisah dan tersambung dengan jaringan komunikasi,. yang 

dikendalikan oleh multi user dan bersifat multi tasking yang berarti 

fungsi/proses/program dapat dijalankan pada saat yang bersamaan dari 

tempat yang terpisah. 

Informasi adalah penting baik untuk pegawai maupun manajer, 

beberapa penelitian menunjukan bahwa pegawai maupun manajer 
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= ;I JTd. 

- formasi yang akan digunakan untuk mendukung 

semakin luas wawasan berfikir seseorang akan semakin 

asi yang dibutuhkan dan akan semakin penting arti informasi 

'fa. Setiap orang termasuk industri perbankan membutuhkan 

. &-~ a si untuk keperluan penyusunan perencanaan jangka panjang 

pa perencanaan strategis, perencanaan jangka menengah berupa 

endalian manajemen dan perencanaan operasional. 

ansi digunakan untuk mengklasifika:;ikan transaksi

==-~~I dan menyediakan laporan keuangan standar (neraca, 

ersiapan anggaran, anallsis dan kualifikasi biaya yang 

::::;e,"t."pakan input bagi pengendalian manajemen. Sistem informasi 

akun.tansi dapat berfungsi dengan baik jika informasi yang dihasilkan 

memenuhi semua kebutuhan individu orang dengan tunjangan 

pengetahuan, keahlian, karakter pegawai, dan teknologi yang memadai. 

Keterlibatan dan partisipasi dari end-user dalam setiap ·keputusan 

pengembangan sistem informasi yang akan mempengaruhi mereka adalah 

sangal penting oleh karena itu perlu disediakan waktu untuk end-user agar 

erhindar salah pengertian yang makin timbul. Setelah pemerintah 

Indonesia memacu industri perbankan dengan paket deregulasinya pada 

beberapa tahun terakhir terjadi perubahan pola persaingan antar bank dan 

lembaga keuangan di Indonesia, persaingan biaya diwarnai oleh teknologi 

informasi. 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis memicu 

tingkat persaingan menjadi semakin ketat dan perubahan cara bersaing 

karena teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk merubah struktur 

biaya sehingga perusahaan dapat menurunkan biaya perunit yang pada 

Penetuper, Online Sistem (Nunung Nurhaya ~O 3 



akhirnya keunggulan kompetisi ini antara lain memperkuat POSISI 

perusahaan. Teknologi informasi merupakan alat bantu yang dibutuhkan 

untuk menyiapkan informasi akuntansi dengan cepat dan akurat terutama 

dalam hal ini menyiapkan laporan, tukar menukar informasi yang 

diperlukan secara online. 

Dalam bukunya "Akuntensl, Basis Pengambilan Keputusan" (2000:4), 

Henry Sumamora mendefinisikan akuntansi menyangkut penyediaan 

informasi akuntansi, adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan 

pengkomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi kepada 

para pemakai informasi yang berkepentingan, dan dipakai secara luas 

dalam mendeskripsikan segala kegiatan-kegiatan jenis usaha". 

Dari uraian di atas jelas, bahwa informasi akuntansi diperoleh dari 

proses-proses pengidentifikasian, pencatatan, pengkomunikasian 

kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi untuk pemakai informasi 

akuntansi yang berkepentingan, oleh sebab itu dalam penulisan makalah 

ini identifikasi masalahnya adalah bagaimana peranan sistem akuntansi 

berbasis kornputer dalam penyediaan informasi akuntansi? 

II. PEMBAHASAN 

2.1. Sistem Online 

Sistem pemrosesan online merupakan salah satu jenis pengolahan 

data. Menurut La Midjan (1995: 94) dalam bukunya "Sistem Informasi 

Akuntansi II" sistem online dapat diartikan sebagai berikut : 
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c!isebutjuga interactive processing system yaitu terjadinya 

langsung antara manusia dengan sistem komputer 

'i terminal atau bagian input dan output lainnya". 

kutipan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu pemrosesan 

adalah proses yang dilakukan dengan rnenqqunakan dua media pc 

in yang terpisah dan tersambung dengan jaringan komunikasi, 

eh multi user dan bersifat multi tasking yang berarti 

~;rosest;rogr dapat dijalankan pada saat yang bersamaan dari c::rn 

3edanya antara sistem offline dan sistem online adalah, jika pada 

- e pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari suatu 

si ke pusat pengolahan data, namun data yang dikirih, tidak langsung 

diolah oleh CPU. Sedangkan sistem online data dikirim melalui terminal 

dapat langsung diolah oleh pusat komputer (CPU). 

Banyak pula perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknik 

ch processing, yaitu pengumpulan dan pengolahan datanya dalam 

pok-kelompok data yang sangat besar dan kompleks. Namun teknik 

yang populer saat ini adalah online system yang ditunjukan pada 

pengurangan waktu untuk pengumpulan data pusatkomputer. Akan tetapl 

pada setiap kantor cabang yang mempunyai terminal masih banyak waktu 

yang digunakan untuk mempersiapkan data untuk dikirim. Hal yang 

penting dalam online system adalah pengaturan jadwal waktu pengiriman 

dan penerimaan data dari dan ke pusat komputernya. 

Sistem online yang real time memungkinkan penghapusan waktu 

yang diperlukan untuk data collection dan data distribution. Dalam hal ini 

Peuerepen Online Sistem (Nunung Numoyeti) 5 



berlaku komunikasi dua arah, yaitu pengiriman dan penerimaan response 

dari pusat komputer dalam waktu yang relatif cepat. 

2.1.1 Unsur Sistem Online 

Unsur-unsur sistem online yang merupakan unsur sistem komputer 

menurut La Midjan (1995: 66-67) dalam bukunya "Sistem Informasi 

Akuntansi II" adalah : 

1. Unsur Perangkat Keras (hardware), 

2. Unsur Perangkat Lunak (software), 

3. Unsur Manusia (brainware)" 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras (hardware) dalam hal ini adalah pc yang merupakan 

alat yang akan dihubungkan dengan suatu jaringan melalui proses online, 

meliputi peralatan fisik yang menjalankan berbagai kegiatan dari sistem 

yang menggunakan komputer (computer based system) , terbagi atas 

empat elemen yaitu : 

1. Unit pengolahan sentral (Central Processing Unit =CPU) 

2. Alat-alat I mesin pemasukan (intput) data 

3. Alat-alat I mesin keluaran (output) data 

4. Alat-alat penyimpanan (storage) sekunder. 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Salah satu gambaran dari suatu sistem komputer modern sekarang 

adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengerjakan suatu 

program instruksi-instruksi tanpa campur tangan manusia, sebab lebih 

Volume 05 No 01 Maret 2007 6 



~<Sa na ka n tugas-tugas mereka dibawah arahan 

komputer manusianya sendiri hanya berperan sebagai 

perangkat lunak komputer itu sendiri menggambarkan 

sa dan kumpulan instruksi (program) yang disiapkan dari 

~sa tersebut, selain itu perangkat lunak juga mencakup 

an peralatan yang lain yang berhubungan dengan 

~~ sistern komputer. 
:: axan dibahas beberapa jenis perangkat lunak yang 

~ruhi jalannya suatu sistem yang berdasarkan komputer : 

-;""'sa Pemrograman (language programing) 
/

dalah alat dasar yang dipakai oleh seorang programer komputer untuk 

menginstruksikan atau rnernerintah komputer. Jenis-jenisnya meliputi : 

bahasa mesin, yang merupakan bahasa instruksi pertama yang mucul 

pada komputer; bahasa simbolik, adalah bahasa instruksi generasi 

edua dengan mempergunakan simbol-simbol untuk mempermudah 

mempercepat penulisan instruksi; bahasa yang berorientasi pada 

prosedur, adalah generasi bahasa pemrograman era baru, dengan 

memungkinkan penggambaran keseluruhan instruksi mesin dalarn 

bentuk pernyataan aljabar atau pernyataan dalam bahasa inggris, 

bahasa totten dan cobol, adalah contoh oahasa pemrograman jenis lni. 

2. Program Aplikasi (application program) 

Mencakup program-program yang dipergunakan untuk aplikasi 

komputer yang spesifik bagi pemakai. Program aplikasi ini dapat dibeli 

Penerapan Online Sisien, (Nunung Nurhayatij 7 



dari pabrik komputer atau dar; penjual software atau Juga pemakai 

dapat menyiapkan program aplikasi orsinil. 

3. Pemeliharaan File (file maintenance) 

Berguna pada saat pemutakhiran atau updating master file pada saat 

terjadinya transaksi-transaksi. File pembayaran gaji/upah, file perkiraan 

utang dan piutang, file persediaan barang adalah contoh-contoh dari 

jenis ini. 

4. Pencarian lnforrnasi (intormetton retrieval) 

Program jenis ini dimanfaatkan dalam sistem-sistem online untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang cepat kepada pemakai yang 

menanyakan tentang isi file data. 

5.	 Pemecahan Masalah (problem solving) 

Katogeri ini dalam pengolahan data perusahaan mencakup teknik

teknik analisa matematik yang bermacam-macam untuk dipergunakan 

dalam pengambilan keputusan manajemen. 

6.	 Program Utilitas (utility program) 

Merupakan jenis program lain yang menjalankan fungsi yang 

dipergunakan dalam operasi setiap sistem berdasarkan komputer. 

Operasi ini erat kaitannya dengan perangkat keras sistem dan 

seringkali dijumpai dalam kelompok program aplikasi. Salah satu 

contohnya adalah meliputi operasi rutin untuk mentransfer data dari 

suatu media ke media lain, menyortasi data, menggabungkan data dan 

mengelola data dalam suatu basis data yang canggih. 

7. Sistem Operasi 
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program-program yang mengendalikan operasi 

komputer. Sistem ini mengatur fungsi yang sering 

ua alat input dan output. 

~lion Software meliputi program komputer yang ditulis untuk 

asi individual baik dibuat sendiri atau membeli paket-paket 

• dll) dimana sistem ini selalu membutuhkan system soft 

u =' ' <:::lal ..xannya 

sederhana mungkin terdiri dari ratusan perintah dalam 

m sedangkan program yang besar dapat berisi ribuan 

angkan sistem aplikasi terdiri dari sekumpulan program dan 

prosedll" dan operasional untuk menyelesaikan program informasi. 

Application Software dapat berpengaruh langsung terhadap 

ambilan keputusan dengan jalan merancang data base untuk 

eperluan tersebut, tetapi dapat juga tidak langsung yaitu dengan 

. pkan fasilitas interface data dimana data tersebut akan diolah lebih 

e dalam spread sheet, statistical, enesysis packages (spss), project 

:;:;::;aagement, dan lain-lain. 

Rancangan suatu aplikasi ditujukan untuk end user oleh karena itu 

setiap langkah-Iangkah operasional yang di hasilkan haruslah mudah 

dipelajari dan di pakai untuk maksud tersebut perancang harus mencari 

binasi teknik maupun perangkat lunak yang sesuai. Aplikasi yang di 

c:ncang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi antar 

puter dengan pemakainya dapat berupa menu yaitu pilihan untuk user 

- vertical maupun horizontal sehingga user tinggal memilih angka atau 

Penerapan Online Sistem (Nunung Nurhayatt) 9 



menggerakan cursor, tanya jawab antara user dengan komputer atau 

mengisi form yang disediakan komputer. 

c. Manusia (Brainware) 

Brainware adalah unsur aspek manusia yang menangani proses 

komputerisasi. Aspek ini menjadi penting karena kesalahan informasi yang 

dihasilkan mesin komputer seringkali disebabkan oleh faktor manusia yang 

menangani baik yang menangani hardware maupun software . 

2.1.2. Sifat-sifat Sistem Online 

Keunggulan utama pemrosesan online adalah pemberian jasa 

(Iayanan) yang lebih baik kepada para pemakainnya untuk menciptakan 

informasi dengan proses konversi, yakni pengumpulan dan pengolahan 

data secara online. Sifat-sifat yang dipertimbangkan dalam mengkonversi 

data menurut La Midjan dalam bukunya "Sistem Inforrnasi Akuntansi II" 

adalah : 

1.	 Relevansi ! 

Disebabkan adanya keterbatasan dalam mengolah dan menyimpan, 

komputer tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua data 

yang diperoleh , oleh karenanya hanya data yang sangat berhubungan 

dengan pengolahan suatu transaksi pada suatu saat saja yang akan 

diperhatikan dan data yang tidak ada relevansinya pada saat tersebut 

sebaiknya diabaikan. 
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dikumpulkan 

dari jumlah data yang dapat dikumpulkan, diolah 

uk pemakai selama suatu waktu. Ukuran tersebut 

diperhatikan, sebagai salah satu tolok ukur dalam 

emampuan sistem komputer dalam menangani jumlah data, 

asul<kan, rnenqolah, dan menghasilkan informasi yang 

. sejlrnlah transaksi. 

umpulkan data dan mengolah data harus seefisien 

Efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai 

c!:landingkan dengan pemasukannya. Meningkatkan efisiensi dalam 

engkonversi data pada umumnya akan rneninqkatkan tolok ukur 

eberhasilan suatu sistem. 

. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam mengumpulkan, mengolah dan menghasilkan 

ormasi kepada pemakai merupakan tujuan yang sangat penting 

situasi tertentu. 

eksibelitas 

Fleksibelitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk 

pemakai akan informasi secara lancar dan serbaguna dan dihubungkan 

dengan perubahan dalam mengkonversi data. Hal ini disebabkan oleh 

karena perusahaan dengan berbagai kebutuhan akan sistem informasi 

memerlukan fleksibelitas yang tinggi. 

6. Ketelitian dan keamanan 

Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan 

dalam menilai dapat dipercayanya konversi data. Oleh karenanya 
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dalam mengkonversi data perlu tindakan pengendalian dan ukuran

ukuran pengamanan yang cukup. 

7. Ekonomis 

Perlu dipertimbangkan manfaat yang dicapai dibandingkan dengan 

biaya yang dikorbankan dalam mengkonversi data. 

2.1.3. Prosedur Operasi Sistem Online 

Beberapa prosedur atau kegiatan yang bersifat spesifik dari sistem 

pengolahan data secara online menurut La Midjan dalam bukunya "Sistem 

Informasi Akuntansi II" adalah sebagai berikut : 

a. Data entry dan edit 

Selama kegiatan entry, data diedit atas kemungkinan kesalahan atau 

menghilangkan atas data yang tidak diperlukan. Sebagai contoh pada 

perusahaan bank, apabila pemegang giro akan menyimpan atau 

mengambil simpanan gironya, maka yang bersangkutan akan 

mempersiapkan slip untuk itu. Atas dasar dokumen tersebut, teller akan 

memasukkan /data transaksi tersebut ke terminal dan oleh program 

diedit. Apabila ditemukan kesalahan, teller akan diberitahukan melalui 

monitor sehingga kesalahan tersebut akan segera diperbaiki. Dan 

apabila sistem komputer telah selesai melaksanakan pengecekannya, 

selanjutnya akan dicatat dan menyimpan transaksi tersebut dalam 

magnetic disk. 

b. File update atau maintenance 

Ketika memasukkan data petugas operator memberitahukan sistem 

komputer mengenai jenis transaksi misalnya transaksi penjualan dan 
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isalnya pemutakhiran data. Program aplikasi yang 

panggil dari secondary storage untuk mengolahnya. 

pengolahan data secara online sering digunakan lebih 

,e. 

informasi diperlukan segera, dari data base dari sistem 

~~oan data secara online, user antara lain manager memasukan 

dari peringkat lunak yang tersedia dan kemudian 

m beberapa detik kepada user tersebut. 

generation 

.?Eoyajian laporan dalam sistem online metodenya sama dengan sistem 
/

diperlukan untuk menghasilkan suatu laporan melalui printer. 

. Penyediaan Informasi Akuntans i 

Akuntansi memasok basis informasional untuk keputusan-keputusan 

~i. Akuntansi menyediakan informasi kuantitatif biasanya finansial 

::EC2ng kejadian-kejadian dan aktivitas-aktivitas dimasa silarn yang 

reEe¥an dengan keputusan-keputusan sekarang . Para pembaca laporan 

euangan memakai informasi akuntansi untuk mengambil keputusan

usan bisnis. Para pembaca ini biasanya berasal dar; dalam 

anisasi maupun luar organisasi. 

Dalam bukunya "Sistem Akunting dan Informasl' , Agus Maulana 

993:3) mendefinisikan data dan informasi menyangkut penyediaan 

asi akuntansi adalah : 
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Data ada/ah fakta, angka, bahkan simbo/ mentah. Secara bersama

sama mereka merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. 

Sebaliknya, /nformasi lerdiri dari data yang le/ah dilransformasikan 

dan dibuat /ebih berni/ai melelu! pemrosesan. 

Dari uraian di atas jelas, bahwa informasi akuntansi diperoleh dari 

proses-proses pengidentifikasian, pencatatan, pengkomunikasian 

kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi untuk pemakai informasi 

akuntansi yang berkepentingan. 

Terdapat dua kategori laporan keuangan, yaitu internal dan 

eksternal. Laporan keuangan internal dipakai oleh kalangan yang lanqsunq 

mengarahkan keqiatan-keqiatan harian perusahaan. Orang-orang ini 

secara kolektif disebut sebagai manajemen, dan tipe akuntansi yang 

menyediakan data bagi kalangan manajemen ini disebut akuntansi 

manajemen. Akuntansi manajemen terfokus pada penyediaan untuk 

perencanaan, penerapan rencana dan pengendalian biaya. Sedangkan 

laporan keuangan eksternal digunakan oleh orang-orang dan organisasi

organisasi yan'g mempunyai kepentingan ekonomi dalam perusahaan, 

bukan dari bagian manajemen perusahaan. Tipe akuntansi yang 

menyediakan data bagi pihak luar disebut akuntansi keuangan. Akuntansi 

keuangan terutama berkepentingan dengan pelaporan eksternal, yakni 

pengkomunikasian hasil kegiatan-kegiatan ekonomi pada pihak luar 

perusahaan. 

2.2.1. Karakteristik Informasi 

Sebuah informasi harus mempunyai karakteristik tertentu untuk 

menjadikannya memHiki nilai dan guna yang secara otomatis berpengaruh 
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~ fnfonnasi itu sendiri dalam proses pengambilan 

rusahaan, 

"Sisiem Akunting dan Informasi" oleh Agus Maulana 

emukakan karakteristik informasi yang berpengaruh 

.=tEIevansi 
2.. 7~l8b ilitas 

ebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

_ . ~el eva ns i 

·-at informasi yang pertama ini berkaitan dengan tujuan perusahaan 

,g ingin dicapai serta dengan dasar apa informasi tersebut 

""igunakan. Relevansi merupakan kriteria mendasar yang menentukan 

cerfunqslnya sifat-sifat informasi lainnya. 

ntifiabilitas 

rupakan sifat dengan penerapan nilai numerik pada peristiwa dan 

obyeknya. Biasanya dilakukan dalam proses pengukuran yang terdiri 

dari 4 langkah : 

- Memutuskan apa yang akan diukur. 

- Memilih skala pengukuran yang sesuai. 

- Memastikan keadaan suatu peristiwa atau obyek . 

- Menggunakan hasil peristiwa. 

. Akurasi 
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Bila informasi bebas dan kesalahan maka informasi tersebut dinamakan 

akurat. Dan informasi akan lebih bermanfaat bagi pihak yang 

menggunakannya apabila informasi tersebut akurat atau dapat 

dipercaya (yaitu kualitasnya). Namun ketika data sedang diukur dan 

data diproses, kesalahan-kesalahan dapat saja terjadi. Oleh karena itu 

keakuratan harus ditingkatkan melalui ketelitian yang lebih tinggi dalam 

mengumpulkan dan memproses data serta pada saat mengirimkan 

informasi kepada para penggunanya tindakan-tindakan pengendalian 

dan pengamanan yang terletak pada sistem informasi merupakan salah 

satu cara yang efektif untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat 

4. Kepadatan 

Informasi terkadang harus dikurangi atau dibuat lebih padat sebelum 

disajikan kepada pengguna informasi, makin besar pula penghematan 

(uang) dan waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan informasi serta 

untuk mencerna maknanya. Kepadatan ini tidak selalu merupakan sifat 

informasi yang dikehendaki, karena dapat mengaburkan peristiwa 

sebenarnya.zkepadatan menyebabkankehilangan informasi yang dapat 

membatasi manfaat informasi yang tersedia. 

5.	 Ketepatan waktu 

Karena semakin lama perusahaan semakin maju dan modern, situasi 

dituntut untuk lebih cepat, maka para pengguna informasi seringkali 

perlu mengenali peristiwa-peristiwa terbaru. Oleh karena itu informasi 

yang usang bisa menjadi kurang berguna dan kurang bernilai. 

6. Cakupan 

Tentang kegiatan atau tanggung jawab yang dicakup oleh satu jenis 

informasi yang dinamakan cakupan (scope) . Informasi dapat luas 
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-" ca:o<upannya. Informasi menjadi lebih terinci bila 

::3If~~'a semakin sempit. 

~j Infonn asi 

ormasi akuntansi menyiapkan informasi yang dibutuhkan 

aupun pihak intern perusahan terutama pihak manajemen. 

kunya "Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi 
Ruchyat Kosasih (1992:10) mengemukakan tentang 

:ea :s :a"'-=ng dari sistem informasi akuntansi yaitu sebagai berikut : 
. asi akuntansi sering memberikan dorongan kepada 

mbilan keputusan manajemen dengan menunjukan adanya 
u situasi yang mendukung tindakan manajemen. 

formasi akuntansi sering memberikan suatu dasar untuk 
mengadakan pilihan antara berbagai alternati~ tindakan yang 
mungkin dilakukan." 

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa ada 2 fungsi dari informasi 

ansi yang dlhasilkan, yaitu sebagai bahan pertimbangan manajemen 

~-= sauasi yang ditunjukan dalam pengambilan keputusan, dan berfungsi 

- gaj dasar untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif tindakan 

ungkin dilakukan. 

2.3.	 Penerapan Online Sistem Informasi Terhadap Penyediaan 

Informasl Akuntansi 

Akuntansi memberikan jasa yang sangat vital dengan pemasok 

asi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan untuk membuat 

n-pilihan yang logis diantara alternatif-alternatif penggunaan sumber 

ya yang langka dalam menjalankan bisnis dan kegiatan-kegiatan 
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ekonomi. Akuntansi merupakan kaitan antara kegiatan-kegiatan bisnis dan 

para pengambil keputusan. Perfama, akuntansi mengukur kegiatan

kegiatan usaha dengan mencatat data dengan kegiatan-kegiatan tersebut 

untuk penggunaannya di masa ya:lg akan datarig. Pencatatan (recording) 

merupakan perbuatan suatu catatan harlan kronologis kejadian-kejadian 

yang terukur melalui suatu cara yang sistematik dan teratur. Dalam 

pencatatan ini, kejadian-kejadian ekonomi juga diklasifikasikan dan 

dirangkum dengan catatan akuntansi (accounting records). Kedua, data 

tersebut disimpan hingga kelak dibutuhkan dan kemudian diproses 

menjadi informasi yang berfaedah. Ketiga, informasi dikornunlkaslkan, 

tentunya melalui laporan keuangan, kepada para pembuat keputusan. 

Proses terencana untuk menyediakan informasi akuntansi keuangan yang 

bermanfaat bagi manajemen disebut Sistem Akuntansi (Accounting 

?ystem). Data perihal kegiatan-kegiatan bisnis merupakan masukan bagi 

sistem akuntansi, dan keluarannya berupa informasi yang berguna bagi 

para pengambil keputusan. 

Suatu elefmen vital dalam pengkomunikasian kejadian-kejadian 

ekonomi adalah kemampuan dan tanggung jawab akuntan untuk 

menganalisis, menginterprestasikan informasi yang dilaporkan. Akuntansi 

adalah aktivitas jasa yang dirancang untuk menghimpun, mengukur dan 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada beragam pengambiJ 

keputusan, seperti kreditor, investor, dan manajer. Akuntansi melibatkan 

sistem konsep dan prosedur yang mengorganisasikan dan rnerinqkas 

kegiatan-kegiatan ekonomi entitas. 

Sistem Informasi Akuntansi yang dilakukan dengan pemrosesan 

langsung (online processing), perusahaan memasukkan setiap transaksi 
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pada saat transaksi itu berlangsung. Komputer 

2;;:0019 memproses transaksi tersebut. Files dimutakhirkan 

'-7"";;::t-etan entri data. 

ini dalam banyak hal masih diperlukan tambahan 

untuk menyipan data yang dikirim dan mengolahnya, yaitu 

e unit atau disk storage device, dan lain-lain. Dalam hal ini 

=::en coraoh umpamanya suatu kantor cabang mengirimkan data ke 

.- selanjutnya pada malam harinya data tersebut diolah dan 

~""iafa disimpan dalam ekstemal storage , dan pada esok 

~.'2 a3;an dikirim melalui fasilitas telekomunikasi pada kantor-kantor 

lainnya yang memerlukan. Ada pula perusahaan

::er.:saJlaanlinstansi yang menggunakan teknik batcH system, yaitu 

~lB11pu l a n dan pengolahan datanya dalam kelompok-kelompok data 

~ juga dapat digunakan dalam offline maupun online system. Namun 

yang populer saat ini adalah online system yang ditunjukan kepada 

angan waktu untuk pengumpulan data pada pusat komputer dan 

~t=nusa n duplikasi pengolahan. Akan tetapi pada setiap kantor 

::coang yang mempunyai terminal masih banyak waktu yang digunakan 

mempersiapkan data untuk dikirim. Hal yang penting dalam online 

em adalah pengaturan jadwal waktu pengiriman dan penerimaan data 

. dan ke pusat komputernya. 

Sistem online dengan real time communication systems 

emunqkinkan penghapusan waktu yang diperlukan untuk data collection 

data distribution. Dalam hal ini berlaku komunikasi dua arah, yaitu 

engiriman dan penerimaan respon dari pusat komputer dalam waktu yang 

tit cepat. Beberapa .kantor cabang dihubungkan dengan pusat 
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komputer. Dalam hal ini setiap kantor cabang mempunyai modem atau 

data set dan suatu terminal yang bekerja mengirim dan menerima data. 

Baik data yang yang dikirim ke pusat komputer, maupun data yang 

diterima dari pusat komputer senantiasa dapat dibaca oleh operator 

melalui alat ini. Disamping terminal tersebut biasanya masih digunakan 

pula suatu alat printer yang dapat mencetak laporan. 

Modem/data set diperlukan untuk mengkonversikan data dalam 

bentuk kode-kode pada fasilitas telekomunikasi ke sistem kode untuk 

sistem komputer. Penggunaan sistem ini memerlukan suatu teknik sistem 

desain, dan programming, hal mana karena pada pusat komputer 

dibutuhkan suatu data bank atau data base yang disiapkan untuk 

kebutuhan kantor cabang. Sistem ini menggunakan kemampuan 

multiprogramming, untuk melayani bermacam-macam keperluan dalam 

satu waktu yang sama. 

Time sharing system merupakan teknik penggunaan online system 

oleh beberapa userlpemakai , secara bergantian menurut waktu yang 
/ 

diperlukan oleh setiap pemakai. Dalam hal ini setiap pemakai dihubungkan 

dengan sistem komunikasi melalui penggunaan terminal dan dapat 

berkomunikasi langsung dengan pemakai lainnya. Misalnya dipakai untuk 

teller terminals pada suatu bank. Bila mana seorang nasabah datang ke 

bank tersebut untuk menyimpan uang atau mengambil uang, maka buku 

ceknya atau tabanas ditempatkan pada terminal. Dan oleh operator pada 

terminal tersebut dicatat melalui keyboard, seperti nomor buku, nomor 

account dan lain-lain. Kemudian data tersebut dikirim secara langsung ke 

pusat komputer, mengolahnya, dan menghitung jumlah uang seperti yang 
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~:=f"C8 tal<ny a pada buku tersebut untuk situasi 

- 'em Informasi sebagai penyedia informasi akuntansi dapat 

-~mernada i manakala : 

~'":lScr -!:nSa sistem online yang terdiri dari perangkat keras (hardware), 

n (software), dan manusia (brainware) yang dapat 

fjalannya sistem online dan dapat dikategorikan kepada 

memadai dan terintegrasi satu sama lainnya. 

s.::a-&.:c.' sistem online sebaiknya meliputi tingkat relevansi data yang 

• jumlah data yang dapat dikumpulkan, sehingga penyediaan 

asi akan lebih cepat, tepat waktu ,f1eksibel, dan teliti. 

edur operasi sistem online yang memadai manakala terdapat 

emudahan entry dan edit data, kemudahan dalam transaksi data, 

axses cepat, dan mudah dalam penyajian laporan, sehingga informasi 

d' lId diterima dapat dijadikan ukuran dalam menggambarkan keadaan 

si atau objek, informasi yang dihasilkan akurat, tepat waktu dalam 

Iyajian laporan, dan cakupan informasi yang sesuai dengan 

ebutuhan. 
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