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BAB II

 LANDASAN TEORI 

2.1. Analisis Sistem 

Analisis Sistem merupakan individu kunci dalam proses pengembangan 

sistem. Analisis sistem mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi untuk 

menentukan bagaimana orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi 

dapat mengingkatkan pencapaian bisnis. Seorang analis sistem juga merupakan 

orang yang paling bertanggung jawab pada proses analisis dan perancangan sistem 

informasi. Tugas utama dari seorang analis sistem adalah menentukan bentuk sisem 

yang akan dibangun nantinya. Keputusan ini tidak mudah. Kesalahan menentukan 

format sistem yang akan dibangun akan berakibat pada gagalnya proyek yang 

dikerjakan. Oleh sebab itu, seorang analis sistem yang sukses harus memilii dan 

dibekali dengan beberapa keahlian spesifik. (Muhammad & Oktafianto, 2016) 

Menurut Jogiyanto, “Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 

interaksi subsistem yang berusaha mencapai tujuan (goal) yang sama. Sistem juga 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki bagian yang paling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu input, processing, dan 

output (Widjajanto, 2001: 1). Sedangkan menurut James A. Hal (Sistem merupakan 

sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan 

(interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang 

sama (common purpose). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa  sistem 

terdiri dari unsurunsur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu. Sistem 

yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan khusus sistem yang 
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telah ditentukan sebelumnya. Subsistem menjalankan peran yang lebih 

terspesialisasi jika dibandingkan dengan peran sistemnya. Subsistem mempunyai 

hubungan timbal balik dan diorganisasikan untuk saling bekerjasama dalam 

mencapai suatu tujuan. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 

sebagai berikut (Jogiyanto, 2005: 3) : 

1. Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan dapat 

berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem 

mempuntai sifar dari sistem yang menjalankan suatu fungsi-fungsi tertentu dari 

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.  

2. Batas Sistem  

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya  

3. Lingkungan Luar Sistem  

Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem.  

4. Penghubung Sistem  

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem lainnya.  

5. Masukan Sistem (input)  

Masukan sistem dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal.  
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6. Pengolahan Sistem  

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah 

input menjadi output.  

7. Keluaran Sistem (Process)  

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan sistem dan 

mengklasifikasikan masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran atau Tujuan  

Suatu sistem akan dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau 

tujuannya.Sasaran sistem sangat menentukan sekali masukan. 

2.2. Standar Implementasi Sistem Informasi Akuntansi 

Implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil perancangan yang 

telah dibuat sebelumnya. Implementasi bertujuan untuk menghasilkan sebuah 

sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem informasi akuntansi (SIA) 

merupakan suatu kerangka mengkoordinasikan sumber daya (data, materials, 

equipment, suppliers, personal, and funds) untuk mengkonversi input berupa data 

ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Transaksi memungkinkan perusahaan 

melakukan operasi, menyelenggarakan arsip dan catatan yang up to date, dan 

mencerminkan aktivitas organisasi. Sebagai pengolah transaksi, sistem informasi 

akuntansi berperan mengatur dan mengoperasionalkan semua aktivitas transaksi 

perusahaan. Untuk mengembangkan suatu sistem informasi dalam perusahaan, para 
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akuntan pada umumnya menerapkan pendekatan sistem. (Simkin, Mark G. Rose, 

Jacob M.Norman,2012). 

Banyak perusahaan yang menerapkan pendekatan sistem ini dalam suatu 

proses daur formal yang disebut daur pengembangan sistem. Akuntan harus 

memahami dan menguasai daur pengembangan sistem. Daur hidup pengembangan 

yang sering dipakai adalah sistem development lifecycle (SDLC) yang terdiri dari: 

1. Perencanaan sistem 

Idealnya, pengembangan sistem dilaksanakan dalam suatu kerangka rencana 

induk sistem yang telah mengkoordinasikan proyek-proyek pengembangan 

sistem ke dalam rencana strategis perusahaan. Manajer dan staf perencanaan 

strategis harus dapat bekerja sama dengan manajer dan staf akuntansi, dan 

menuangkan pokok-pokok pikiran mereka ke dalam suatu rencana strategis 

bisnis yang didukung oleh rencana strategis sistem informasi akuntansi yang 

andal. 

2. Analisis sistem 

Kegiatan ini merupakan proses pengujian sistem informasi atau proses 

pemerikasaan terhadap sistem informasi yang ada dan lingkungannya untuk 

mengidentifikasikan perbaikan. 

3. Desain sistem 

Proses penyusunan spesifikasi untuk sistem baru yang diusulkan dari 

rekomendasi yang dibuat selama analisis sistem. Fase desain sistem terdiri dua 

aktivitas yaitu: 
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a. Desain sistem secara umum yang menyediakan diskripsi konseptual tingkat 

tinggi mengenai bagaimana seharusnya sistem bekerja 

b. Spesifikasi terinci dimana tim desain membuat deskripsi terinci mengenai 

sistem secara tertulis. 

4. Implementasi sistem 

Fase implementasi adalah periode waktu selama sistem bekerja dan 

ditempatkan dalam operasi. Lima aktivitas utama selama tahap pelaksanaan 

adalah instalasi peralatan, pemrograman, pelatihan, pengujian dan 

perubahan. 

2.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengembangan Sistem 

Penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi 

mengembangkan sistem yang memiliki daya guna memenuhi kebutuhan pemakai 

akhir. Pengembangan ini dipengaruhi sejumlah hal, yaitu : 

a. Produktifitas, saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih bagus dan 

lebih cepat. Hal ini membutuhkan lebih banyak programmer dan penganalisa 

sistem yang berkualitas, kondisi kerja ekstra, kemampuan pemakai untuk 

mengembangkan sendiri, Bahasa pemrograman yang lebih baik, perawatan 

sistem yang lebih baik (umumnya 50% sampai 70% sumber daya digunakan 

untuk perawatan sistem), disiplin teknis pemakaian perangkat lunak dan 

perangkat pengembangan sistem terotomatis. 

b. Reabilitas, waktu yang dihabiskan untuk testing sistem secara umum 

menghabiskan 50% dari waktu total pengembangan sistem. Dalam kurun 

waktu 30 tahun sejumlah sistem yang digunakan di berbagai perusahaan 
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mengalami kesalahan dan ironisnya sangat tidak mudah untuk mengubahnya. 

Jika terjadi kesalahan, ada du acara yang bisa dilakukan, yaitu melakukan 

pelacakan sumber kesalahan dan harus menemukan cara untuk mengkoreksi 

kesalahan tersebut dengan mengganti program, menghilangkan sejumlah 

statement lama atau menambahkan sejumlah statement baru. 

c. Maintabilitas, perawatan mencakup 

 Modifikasi sistem perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan 

kecepatan pemrosesan yang memegang peran penting dalam pengoperasian 

sistem. 

 Modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai. Antara 50% 

sampai 80% pekerjaan yang dilakukan pada kebanyakan pengembangan 

sistem dilakukan untuk revisi, modifikasi, konversi, peningkatan dan 

pelacakan kesalahan. 

2.2.2. Konversi Sistem Informasi 

Penerapan atau implementasi sistem informasi baru dalam perusahaan 

harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat yang akan diterima oleh 

perusahaan. Perubahan dalam penggunaan sistem informasi ini dikenal dengan 

istilah konversi sistem. Konversi sistem terhadap perangkat lunak (software) yang 

terkustomisasi baru, data base baru, perangkat komputer dan perangkat lunak 

kendali baru, jaringan (network) baru dan perubahan signifikan dalam prosedurnya, 

maka konversi akan menjadi lebih sulit dan menantang. Keberhasilan dalam proses 

konversi sistem informasi dipengaruhi oleh aspek data, aspek aplikasi, aspek 

teknologi, aspek manusia dan aspek kebijakan. 
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2.2.3. Kegagalan Sistem Informasi Perusahaan 

Secara umum, penilaian kinerja sistem informasi berfokus pada 

pertimbangan dari keberhasilan dan kegagalan sistem informasi. Masalah 

kegagalan sistem informasi dapat dianalisis dengan mengasumsikan bahwa belajar 

dari kegagalan sistem informasi akan memberikan pelajaran penting untuk 

merumuskan strategi sukses bagi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan 

pengelolaan sistem informasi. Enam jenis kegagalan sistem informasi dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Kegagalan teknis  

b. Kegagalan proyek 

c. Kegagalan lingkungan 

d. Kegagalan pembangunan 

e. Kegagalan penggunaan 

Tingkat keberhasilan maupun kegagalan sistem informasi dapat dikategorikan 

menjadi 3 tingkat tergantung kepada tingkat keberhasilannya, yaitu : 

a. Pertama adalah kegagalan total inisiatif, tidak pernah dilaksanakan atau di 

mana sistem baru diterapkan tetapi segera ditinggalkan. 

b. Kedua adalah kegagalan parsial dan insiatif, di mana tujuan utama tidak 

tercapai atau di mana terdapat hasil yang tidak diinginkan yang signifikan. 

Terkait dengan kegagalan parsial adalah kegagalan keberlanjutan mana insiatif 

pertama berhasil tetapi kemudian ditinggalkan setelah satu tahun atau lebih. 
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c. Ketiga adalah keberhasilan dari inisiatif di mana sebagian besar pemangku 

kepentingan mencapai tujuan utama mereka dan tidak mengalami hasil yang 

tidak diinginkan. 

2.2.4. Karakteristik Yang Mempengaruhi Kualitas Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi akan mempengaruhi keputusan pada 

perusahaan. Karakteristik sistem informasi akuntansi yaitu: 

a. Relevan 

Informasi akuntansi yang relevan maksudnya, informasi itu harus bisa 

memengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil 

dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selain itu, informasi 

akuntansi yang relevan juga harus bisa memberikan umpan balik (feedback) 

terhadap prediksi yang kita buat.  

b. Dapat dipahami 

Informasi akuntansi harus bisa dipahami oleh pemakai yang mempunyai 

pengetahuan bisnis dan ekonomi yang memadai dan yang mempunyai 

keinginan untuk mempelajari informasi tersebut dengan tingkat usaha yang 

memadai pula. Bisa dipahami mengacu kepada pemakai laporan keuangan 

yang umum (broad classes of decision makers), tidak mengacu kepada 

sekelompok orang yang khusus 

c. Dapat diuji 

Untuk meningkatkan manfaat informasi akuntansi, informasi akuntansi perlu 

dilakukan pengujian terlebih dahulu. Karena supaya kebeneran informasinya 

terjamin. 
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d. Netral 

Informasi akuntansi akan netral apabila bebas dari bias-bias tertentu yang akan 

memengaruhi hasil ke arah tertentu. Informasi akuntansi ditujukan kepad 

semua pihak (broad class) dan ditujukan untuk tujuan yang umum dan 

bervariasi, bukan untuk tujuan yang sempit. 

e. Tepat waktu 

Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu agar pengambilan 

keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah 

direncanakan. Jika informasi akuntansi muncul terlambat, tentu akan berimbas 

pada pengambilan keputusan. Hasilnya, antara pengambilan keputusan yang 

ikut terlambat. Atau justru informasi akuntansi itu tidak terpakai sama sekali. 

f. Dapat dibandingkan 

Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan 

keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antara periode dan antar entitas. 

Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau lebih periode akan dapat 

memberikan gambaran tentang perkembangan atau gambaran tentang prospek 

entitas di masa depan. Sedangkan perbandingan laporan keuangan antar entitas 

akan memberikan masukan yang berguna bagi para investor dalam menentukan 

pilihan investasi yang akan dilakukan. 

g. Lengkap 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

menurut batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan akan mengakibatkan informasi-informasi menjadi tidak benar 
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atau menyesatkan sehingga tidak dapat diandalkan dan mencukupi ditinjau dari 

segi relevansi. 

2.3. Standar Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi 

keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, 

catatan dan laporan lainserta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran 

kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi 

keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan 

dalam berbagai unsur neraca. Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), 

“tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur 

pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan 

keuangan. Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (Revisi 2009), “laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 
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a. Neraca Daftar yang memuat informasi secara terperinci semua aktiva, 

kewajiban perusahaan serta modal pemilik pada waktu tertentu. Waktu tertentu 

bisa akhir bulan, akhir triwulan, akhir tahun dan waktu tertentu lainnya. 

b. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai 

penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu. 

c. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. 

d. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. 

 

 

 


