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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Perancangan 

Menurut Soetam Rizky (2011), perancangan adalah sebuah proses untuk 

mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang 

bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail 

mengenai komponen fan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses 

pengerjaannya. 

Menurut Roger S. Pressman (2010), perancangan yang sesungguhnya 

merupakan suatu aktivitas rekayasa perangkat lunak yang dimaksud untuk 

membuat keputusan-keputusan utama seringkali bersifat structural. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan 

merupakan proses merangkai suatu hal yang mencangkup definisi-definisi 

tertentu yang berguna untuk membuat keputusan-keputusan tertentu. 

2.2. Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1. Tinjauan Umum Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), sistem adalah serangkaian 

dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk 

mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih 

kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Setiap subsistem didesain 

untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi.  



13 
 

Menurut Azhar Susanto (2017), sistem adalah kumpulan/group dari 

subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik atau pun non fisik yang 

salling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mencapai satu tujuan tertentu. Sebagai contoh, badan manusia memiliki 

sekumpulan bagian tertentu (organ) seperti tangan kanan, kaki kiri, otak, 

lambung, yang dihubungkan oleh aliran darah dan syaraf membentuk suatu 

jaringan hidup. Sistem tubuh ini memiliki tujuan utama yaitu „Hidup‟. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

merupakan suatu serangkaian dari bagian-bagian atau komponen-komponen 

dengan bentuk tertentu dimana bagian-bagian atau komponen-komponen 

tersebut berjalan atau beroperasi untuk mencapai satu tujan yang sama. 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), informasi adalah data yang 

telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat 

keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan 

informasi.  

Menurut Azhar Susanto (2017), informasi adalah hasil dari 

pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa 

menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna 

atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah informasi bagi 

orang tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa 

informasi merupakan suatu hasil pemerosesan data yang memiliki nilai 

gunaberupa makna atau arti bagi subjek yang membutuhkannya. 

Selain penjelasan tersebut, Romney dan Steinbart (2015) juga 

menjelaskan, semua organisasi membuthkan informasi untuk membuat 

keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis 

tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Proses bisnis adalah serangkaian 

aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkordinasi, dan terstruktur yang 

dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai 

tujuan tertentu organisasi. Untuk membuat keputusan yang efektif, 

organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, 

informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan, dan cara 

mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

PROSES BISNIS KEPUTUSAN 

PENTING 

KEBUTUHAN 

INFORMASI 

Akuisisi (perolehan) 

modal 

Seberapa banyak 

mencari investor atau 

meminjam dana.  

Jika meminjam, apa 

syarat terbaiknya. 

Proyeksi arus kas 

Laporan keuangan 

pro forma 

Jadwal amortisasi 

pinjaman 

Perolehan bangunan 

dan peralatan 

Ukuran bangunan 

Jumlah peralatan 

Sewa atau beli 

Lokasi 

Bagaimana 

menentukan 

depresiasi 

(penyusutan) 

Kebutuhan kapasitas 

Harga bangunan dan 

peralatan 

Studi pasar 

Tabel pajak dan 

regulasi depresiasi 

Mempekerjakan dan 

melatih karyawan 

Persyaratan 

pengalaman 

Bagaimana mengukur 

integritas dan 

Deskripsi pekerjaan 

Riwayat pekerjaan 

dan keterampilan 

pelamar 

Tabel 2.1. 

Tinjauan Proses Bisnis, Keputusan Penting, dan Kebutuhan Informasi 

(Romney dan Steinbart, 2015) 
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kompetensi pelamar 

Bagaimana melatih 

karyawan 

Perolehan persediaan Apa model 

penyimpanannya 

Seberapa banyak yang 

harus dibeli 

Bagaimana mengelola 

persediaan 

(menyimpan, 

mengendalikan, dll) 

Vendor mana yang 

dipilih 

Analisis pasar 

Laporan status 

persediaan 

Kinerja vendor 

Iklan dan pemasaran Media mana yang 

dipilih 

Konten/isi 

Analisis biaya 

Cakupan pasar 

Menjual barang 

dagangan 

Persentase markup 

Penawaran kredit in-

house 

Kartu kredit yang 

diterima 

Laporan keuangan 

pro forma 

Biaya kartu kredit 

Status kredit 

pelanggan 
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Menagih pembayaran 

dari pelanggan 

Jika menawarkan 

kredit, syaratnya apa 

Bagaimana 

menangani 

penerimaan kas 

Status rekening 

pelanggan 

Daftar umum piutang 

Catatan piutang 

Membayar karyawan Jumlah pembayaran 

Pengurangan dan 

pemotongan 

Memproses 

penggajian in-house 

atau menggunakan 

pelayanan dari luar 

Penjualan (untuk 

komisi) 

Waktu kerja (jam 

kerja karyawan) 

Formulir W-4 

Membayar pajak Persyaratan pajak gaji 

Persyaratan pajak 

penjualan 

Biaya pelayanan 

penggajian eksternal 

Regulasi pemerintah 

Total beban upah 

Total penjulan 

Membayar vendor Siapa yang harus 

membayar 

Kapan harus 

membayar 

Faktur vendor 

Catatan utang 

Syarat pembayaran 
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Seberapa banyak 

untuk membayar 

 

Berdasarkan tabel di atas, suatu proses bisnis dapat dijadikan 

kelompok-kelompok transaksi yang berkaitan. Transaksi adalah perjanjian 

antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau 

kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi.  

Disamping itu, Azhar Susanto (2017) juga menjelaskan tentang 

informasi dan pengambilan keputusan. Berikut beberapa tahapan dalam 

informasi dan pengambilan keputusan: 

 Informasi pada tahap kecerdasan. Tahap kecerdasan berfungsi 

mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di dalam dan di 

luar perusahaan. Pengetahuan dapat mendeteksi apakah ada masalah 

atau kesempatan. Informasi pada tahap ini harus teranalisa, 

terintegrasi, dan terformat dengan baik. 

 Informasi pada tahap perancangan. Pada tahap ini diasumsikan semua 

data yang relevan dan dapat diakses tersedia untuk dianalisis. 

Informasi yang diperlukan pada tahap ini misalnya model statistik 

seperti regresi dan analisa varian, model reset operasi seperti program 

linier. 
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 Informasi pada tahap pemilihan. Ada tiga tipe informasi yang harus 

disajikan yaitu: 

o Berbagai pemecahan yang disarankan 

o Berbagai scenario dan hasil yang akan diperoleh sebagai akibat 

dari tindakan yang dilakukan 

o Informasi timbal balik untuk memonitor implementasi dari 

keputusan yang diambil 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa penjelasan yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Informasi dan pengambilan keputusan merupakan dua variabel yang 

saling berhubungan 

Intelegence 

(kecerdasan) 

Design 

(perancangan) 

Choice 

(pemilihan) 

Laporan status 

Laporan trend 

Hasil pencarian saat itu 

Model dan alat analisa 

Alternatif pemecahan 

Berbagai skenario 

Feedback  

Gambar 2.1. 

Informasi dan tahap proses pengambilan keputusan 

(Azhar Susanto, 2017) 
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 Suatu pengambilan keputusan membutuhkan informasi sesuai dengan 

kebutuhannya 

 Dalam kelompok-kelompok transaksi dari suatu proses bisnis 

terdapat keputusan-keputusan penting yang disajikan berdasarkan 

kebutuhan informasi yang tepat. 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), banyak aktivitas bisnis 

merupakan pasangan kejadian yang terlibat dalam pertukaran memberi-

mendapatkan. Sebagian besar organisasi saling terkait dalam sejumlah kecil 

pertukaran memberi-mendapatkan, tetapi setiap jenis pertukaran dapat 

terjadi berkali-kali. Pertukaran ini dapat dikelompokan ke dalam lima siklus 

proses bisnis atau siklus transaksi: 

 Siklus Pendapatan 

Siklus pendapatan adalah siklus di mana barang dan jasa dijual untuk 

mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di 

masa depan. 

 Siklus Pengeluaran 

Siklus pengeluaran adalah siklus di mana perusahaan membeli 

persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan 

dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji 

untuk membayar uang tunai di masa depan. 

 Siklus Produksi atau Konversi 
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Siklus produksi atau konversi adalah siklus di mana bahan baku 

ditransformasikan menjadi barang jadi. 

 Siklus Sumber Daya Manusia 

Siklus sumber daya manusia adalah siklus di mana karyawan 

dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, 

dan diberhentikan. 

 Siklus Pembiayaan 

Siklus pembiayaan adalah siklus di mana perusahaan menjual 

sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor 

akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjaman 

tersebut. 

Siklus-siklus ini seringkali memproses beberapa transaksi yang 

berkaitan. Contohnya, sebagian besar transaksi siklus pendapatan merupakan 

proses menjual barang dan jasa kepada pelanggan atau melakukan penagihan 

kas atas penjualan tersebut. Figur 2.1. akan menunjukan siklus transaksi 

utama dan pertukaran memberi-mendapatkan yang melekat pada setiap 

siklus. 
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Menurut Azhar Susanto (2017), siklus pengolahan transaksi 

merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk 

menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan atau siklus 

Sistem buku besar & pelaporan 

data 

data 

data 

Memberika

n tenaga 

kerja 

Siklus produksi 

data 
Tenag

a kerja data 

Memberika

n uang tunai 

Mendapatkan 

uang tunai 

Siklus pengeluaran 

Memberika

n uang tunai 

Mendapatkan 

uang tunai 

Siklus SDM/penggajian 

Memberika

n uang tunai 

Mendapatkan 

uang tunai 

Siklus pembiayaan 

dana 

dana 

dana 

Mendapatkan 

barang jadi 

Memberika

n bahan 

baku 

Memberika

n barang 

Mendapatkan 

uang tunai 

Siklus pendapatan barang 

Gambar 2.2. 

SIA dan Subsistemnya 

(Romney dan Steinbart, 2015) 
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aktivitas bisnis, sehingga dapat dikatakan bahwa siklus aktivitas bisnis 

perusahaan dipresentasikan oleh siklus/sistem pengolahan transaksi. Di 

dalam siklus aktivitas atau transaksi bisnis perusahaan terdapat aktivitas atau 

transaki investasi modal, pengadaan, konversi dan penjualan: 

 Investasi modal, siklus aktivitas bisnis dimulai saat modal 

diinvestasikan ke dalam perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) mengakui perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah 

dengan pemberi modal. Pemberi modal mungkin pemilik perusahaan 

atau kreditur. Bila pemberi modal merupakan pemilik perusahaan 

maka investasi yang ditanam tersebut merupakan kekayaan yang 

menjadi hak pemilik. Bila modal berasal dari kreditur maka investasi 

yang ditanamkan merupakan utang (kewajiban) jangka pendek atau 

jangka panjang. Aktivitas investasi untuk memberi modal perusahaan 

melibatkan dua aktivitas ekonomi (transaksi akuntansi) utama yaitu 

menambah jumlah modal dan menggunakan modal tersebut untuk 

membeli aktiva produktif. 

 Pengadaan, komponen kedua dalam siklus aktivitas bisnis adalah 

pengadaan bahaan baku dan perlengkapan pendukung. Pengadaan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan modal usaha. Cara pasti 

bagaimana mereka menggunakan bukan merupakan hal penting di 
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sini. Mereka digunakan dengan cara yang berbeda pada perusahaan 

yang berbeda. 

 Koversi, tahap selanjunya dalam aktivitas bisnis adalah konversi 

(produksi) dari bahan baku menjadi barang atau jasa. Perusahaan 

menjual barang dan jasa ini untuk meningkatkan modal. 

 Penjualan, komponen akhir dalam siklus bisnis adalah penjualan 

barang dan jasa yang merupakan output dari proses konversi. Ketika 

penjualan ini menghasilkan laba maka modal yang diinvestasikan ke 

dalam perusahaan meningkat. Adanya kelebihan kas dapat digunakan 

untuk investasi kembali atau untuk membayar sumber modal dalam 

bentuk dividen atau bunga. Dengan memberi pemberi modal 

tambahan modal, komponen penjualan melengkapi (mengakhiri) 

siklus aktivitas bisnis perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investasi 

modal 

Pengadaan 

Konversi 

Penjualan 

Investasi 

modal 

Gambar 2.3. 

Siklus aktivitas bisnis perusahaan 

(Azhar Susanto, 2017) 
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2.2.2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), seringkali dikatakan bahwa 

akuntansi adalah bahasa dunia bisnis. Jika ini masalahnya, maka sistem 

informasi akuntansi adalah kecerdasan – alat penyedia informasi – dari 

bahasa tersebut. Akuntansi adalah proses indentifikasi, pengumpulan, dan 

penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi 

informasi. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi adalah sistem informasi 

karena SIA mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses 

akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat 

keputusan. SIA dapat menjadi sistem manual pensil dan kertas, sistem yang 

kompleks yang menggunakan TI terbaru, atau sesuatu di antara keduanya. 

Terlepas dari pendekatan yang diambil, prosesnya adalah sama. SIA harus 

mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data 

dan informasi. Kertas dan pensil atau perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi. 

Menurut Azhar Susanto (2017), sistem informasi akuntasi (SIA) pada 

dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi 

(SPT) atau sub SIA. Karena setiap SPT memiliki siklus pengolahan transaksi 

maka SIA juga dapat dikatakan sebagai integrasi dari berbagai siklus 

pengolahan transaksi. Dalam setiap pengolahan transaksi yang dilakukannya, 

SPT atau sub SIA menggunakan berbagai komponen yang dimilikinya 

seperti hardware, software, brainware, prosedur, database dan jaringan 
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komunikasi. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa akuntansi 

merupakan sistem informasi dan data transaksi yang diolahnya merupakan 

data-data yang berkaitan dengan masalah ekonomi atau keuangan baik yang 

berasal dari dalam atau luar perusahaan, maka sistem informasi akuntansi 

dapat pula didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub 

sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan 

bekerja sama satu sama lain yang berkaitan dengan masalah keuangan 

menjadi informasi keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa sistem 

informasi akuntansi merupakan bentuk penyedia informasi keuangan yang 

menghubungkan dari berbagai komponen-komponen sistem informasi yang 

tersedia dalam perusahaan. Komponen-komponen tersebut terbentuk 

berdasarkan siklus-siklus transaksi yang terdapat dalam perusahaan. 

2.2.3. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), SIA bisa dan mampu 

menjadi sistem informasi utama organisasi dan menyediakan informasi bagi 

pengguna yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Ada enam 

komponen dari SIA: 

1. Orang yang menggunakan sistem 

2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data 

3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya 
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4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data 

5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat 

peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

SIA 

6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan 

data SIA 

Enam komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga 

fungsi bisnis penting sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber 

daya, dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses 

bisnis, seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku, yang 

sering diulang. 

2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat 

merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi 

aktivitas, sumber daya, dan personel. 

3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan asset 

dan data organisasi. 

Menurut Azhar Susanto (2017), terdapat enam komponen dari sistem 

informasi akuntansi (sistem pengolahan transaksi) adalah sebagai berikut: 

1. Hardware 
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2. Software 

3. Brainware 

4. Prosedur 

5. Database 

6. Jaringan komunikasi 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bawha, karena 

data akuntansi berasal dari SIA, maka pengetahuan dan kemampuan 

mengenai SIA sangat penting untuk kesuksesan suatu perusahaan. 

Komponen dari SIA haruslah bisa saling berhubungan dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Kehilangan atau tidak bekerjanya satu 

komponen maka akan berdampak sistem yang tidak berjalan. Berinteraksi 

dengan SIA adalah salah satu aktivitas terpenting yang dilakukan 

perusahaan. Aktivitas penting lainnya terkait SIA adalah mendesain atau 

merancang sistem informasi dan meningkatkan proses bisnis. 

2.2.4. Nilai Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), dengan desain yang baik, 

SIA memiliki beberapa nilai kegunaan. Berikut beberapa nilai kegunaan 

SIA: 

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa 

2. Meningkatkan efisiensi 

3. Berbagi pengetahuan 
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4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan 

5. Meningkatkan struktur pengendalian internal 

6. Meningkatkan pengambilan keputusan 

Menurut Witdya Pangestika (2018), SIA dapat menambah nilai bagi 

organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

Oleh karena itu perusahaan harus merancang SIA dengan baik sehingga 

memperoleh manfaat yang dapat digunakan untuk membantu menentukan 

strategi bisnis, seperti: 

 Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan 

produk atau jasa 

 Memperbaiki efisiensi 

 Memperbaiki pengambilan keputusan 

 Berbagai pengetahuan 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SIA sangat 

berguna atas aktivitas perusahaan. Beberapa diantaranya yang sangat penting 

ialah SIA dapat memberikan informasi-informasi berguna untuk 

menjalankan operasional dan penyelesaian dari masalah-masalah yang 

terjadi dari aktivitas operasional perusahaan. Kemudian SIA juga dapat 

meningkatkan efisiensi serta efektifitas infromasi dari rantai pasokan dalam 

perusahaan. Hal tersebut tentunya menampilkan hal-hal yang harus 
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dipertimbangkan oleh perusahaan untuk memilih rantai pasokan yang tepat 

sesuai kemampuan perusahaan. Lalu SIA dapat memudahkan berjalannya 

aktivitas pengendalian internal sebagai acuan atau pedoman pengendalian 

tersebut. 

2.2.5. Peranan SIA dalam Rantai Nilai 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), untuk memberikan nilai 

kepada pelanggan mereka, sebagian besar organisasi melakukan sejumlah 

aktivitas yang berbeda. Aktivitas dapat dikonseptualisasikan saat 

membentuk rantai nilai (value chain) yang terdiri atas lima aktivitas utama 

(primary activities) yang secara langsung memberikan nilai kepada 

pelanggan: 

1. Logistik inbound terdiri atas menerima, menyimpan, dan 

mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk 

membuat jasa atau produk yang dijual 

2. Operasi adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir 

atau jasa. 

3. Logistik outbound adalah aktivitas yang mendistribusikan produk 

jadi atau jasa ke pelanggan 

4. Pemasaran dan penjualan adalah aktivitas yang membantu 

pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi 
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5. Pelayanan adalah aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual 

kepada pelanggan 

Aktivitas pendukung (support activities) memungkinkan 

dilakukannya lima aktivitas utama secara efekktif dan efisien. Aktivitas 

utama tersebut dikelompokan dalam empat kategori sebagai berikut: 

1. Infrastruktur perusahaan adalah aktivitas akuntansi, keuangan, 

hokum, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya 

suatu organisasi. SIA adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. 

2. Sumber daya manusia adalah aktivitas yang meliputi kegiatan 

merekrut, mempekerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi 

pada karyawan. 

3. Teknologi adalah aktivitas meningkatkan barang atau jasa. Termasuk 

penelitian dan pengembangan, investasi di bidang IT, dan desain 

produk. 

4. Pembelian merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, 

perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk 

melaksanakan aktivitas utama. 

Rantai nilai organisasi adalah bagian dari sistem yang lebih besar 

yang disebut rantai pasokan (supply chain). Dengan menaruh perhatian 

pada rantai pasokannya, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan 
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membantu yang lain dalam rantai pasokannya untuk meningkatkan kinerja 

mereka. 

2.2.6. Sistem Teknik Dokumentasi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015), suatu sistem harus dapat 

didokumentasikan agar informasi dapat digunakan perusahaan secara efektif 

dan efisien. Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, 

apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entri data, pengolahan data, 

penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Salah satu 

alat pendokumentasiannya adalah Diagram Arus Data (DAD).  

Diagram Arus Data menjelaskan arus data dalam organisasi secara 

grafis. Diagram ini menggunakan empat simbol pertama untuk 

mempresentasikan empat elemen dasar: sumber dan tujuan data, arus data, 

proses tranformasi, dan penyimpanan data. Berikut penjelasan dari tiap 

elemennya: 

 Sumber data atau tujuan data adalah entitas yang mengirim atau 

menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas 

dapat merupakan sumber atau tujuan. Keduanya diilustrasikan dalam 

bentuk persegi. 

 Arus data adalah perpindahan data di antara proses, penyimpanan, 

sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data 
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dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data. 

Arus data dilabeli untuk menunjukan data apa yang mengalir. Satu-

satunya pengecualian adalah arus data antara proses dan 

penyimpanan data. Jika dua atau lebih arus data bergerak bersama, 

garis tunggal digunakan. Kemudian elemen proses yang akan 

membagi keduanya. 

 Proses mempresentasikan transformasi data. Dapat dikatakan proses 

merupakan tindakan penggunaan data untuk elemen selanjutnya. 

 Penyimpanan data adalah tempat data disimpan. DAD tidak 

menunjukan media penyimpanan fisik (seperti penyedia atau kertas) 

yang digunakan untuk menyimpan data. Penyimpanan data dalam 

DAD hanya dipresentasikan oleh dua garis horizontal sejajar, dengan 

nama file yang tertulis diantara garis tersebut. 

 

Simbol Nama Penjelasan 

 Sumber dan 

tujuan data 

Orang dan organisasi yang 

mengirim data ke dan 

menerima data dari sistem 

yang diwakili oleh kotak 

persegi. Tujuan data juga 

disebut data sink. 

Tabel 2.2. 

Simbol Diagram Arus Data 

(Romney dan Steinbart, 2015) 
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 Arus data Arus data ke dalam atau ke 

luar proses disajikan oleh 

garis lengkung atau lurus 

dengan panah. 

 Proses-proses 

transformasi 

Proses yang 

mentransformasikan data 

dari input ke output 

diwakili oleh lingkaran. 

Seringkali disebut dengan 

bubble. 

 Penyimpanan data Penyimpanan data 

diwakilli oleh dua garis 

horizontal. 

 Pengendalian 

internal 

Pengendalian internal 

diberi nomor dan 

dijelaskan dalam tabel 

pendamping. 

 

DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk 

memberikan jumlah detail yang semakin meningkat, karena beberapa sistem 

dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu kertas. Selain itu 
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pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, dan berbagai level dapat lebih 

baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. 

Level tertinggi DAD disebut sebagai diagram konteks karena 

memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini 

menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber 

dan tujuan sistem input dan output. 

 

 

 

 

Kemudian di dalam sistem proses transformasi yang terdapat di 

Gambar 2.4. terdapat DAD level yang dimulai dari level 0. Level 0 diartikan  

sebagai nilai dari titik desimal setelah nomor urutan proses. Kemudian bila 

ada proses di dalam proses yang berada di DAD level 0, akan menjadi DAD 

level 1, yang diartikan nilai dari titik desimal nomor urut proses yang 

kemudian menjadi nomor urut proses pada DAD level 0. 

 

 

sumber 
Arus data 

Sistem 

Proses 

transformasi 

Arus data 

Tujuan 

Gambar 2.4. 

Contoh diagram konteks 

(Romney dan Steinbart, 2015) 
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2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

sumber 
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Porses 
tujuan 

Arus data Arus data 

Peynimpanan data 

2,0 

Porses 
tujuan 

Arus data 

Peynimpanan data 

Gambar 2.5. 

Contoh DAD level 0 

(Romney dan Steinbart, 2015) 
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Gambar 2.6. 

Contoh DAD level 1 untuk proses 2,0 

(Romney dan Steinbart, 2015) 
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2.3.1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Istilah UMKM mengacu pada aktivitas usaha yang didirikan oleh 

masyarakat, baik berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha. Dalam 

pertumbuhan perekonomian Indonesia, UMKM sebagai peranan penting 

yang khususnya menyumbangkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang cukup tinggi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM 

merupakan usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milikk perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, yakni: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 

bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima 
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ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000,- 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- 

(dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak sebesar 

Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). 
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2.3.2. Karakteristik UMKM 

Menurut Bank Indonesia, dalam bukunya berjudul “Profil Bisnis 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” (2015), karakteristik UMKM 

merupakan sifat atau kondisi yang melekat pada aktifitas usaha maupun 

perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. 

Karakter ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan 

sekala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokan dalam 

tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha 

Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah 

karyawan hingga 300 orang). Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur 

tentang UMKM adalah Undang-Undang Nomro 20 Tahun 2008. Dalam 

Undang-Undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan 

yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dikelola 

oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah 

kekayaan dan pendapatan tertentu”. 

 

 

Ukuran Usaha Karakteristik 

Usaha Mikro  Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; 

Tabel 2.3. 

Karakteristik UMKM 

(Bank Indonesia, 2015) 
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sewaktu-waktu dapat berganti 

 Tempat usahanya tidak selalu menetap; 

sewaktu-waktu dapat pindah tempat 

 Belum melakukan administrasi keuangan 

yang sederhana sekalipun 

 Tidak memisahkan keuangan keluarga 

dengan keuangan usaha 

 Sumber daya manusia (pengusaha) belim 

memiliki jiwa wirausaha yang memadai 

 Tingkat pendidikan rata-rata relative 

sangat rendah 

 Umumnya belum akses kepada 

perbankan, namun sebagian sudah akses 

ke lembaga keuangan non bank 

 Umumnya tidak memiliki izin usaha atau 

persyaratan legalitas lainnya termasuk 

NPWP 

 Contoh: usaha perdagangan seperti kaki 

lima serta pedagang di pasar 

Usaha Kecil  Jenis barang/komoditi sudah diusahakan 

umumnya sudah tetap tidak gampang 
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berubah 

 Lokasi/tempat usaha umumnya sudah 

menetap tidak berpindah-pindah 

 Pada umumnya sudah melakukan 

administrasi keungan walau masih 

sederhana 

 Keuangan perusahaan sudah mulai 

dipisahkan dengan keuangan keluarga 

 Sudah membuat neraca usaha 

 Sudah memiliki izin usaha dan 

persyaratan legalitas lainnya termasuk 

NPWP 

 Sumber daya manusia (pengusaha) 

memiliki pengalaman dalam berwira 

usaha 

 Sebagian sudah akses ke perbankan 

dalam keperluan modal 

 Sebagian besar belum dapat membuat 

manajemen usaha dengan baik seperti 

business planning 

 Contoh: pedagang di pasar grosis (agen) 
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dan pedagang pengumpul lainnya 

Usaha Menengah  Memiliki manajemen dan organisasi 

yang lebih baik, dengan pembagian tugas 

yang jelas antara lain, bagian keuangan, 

bagian pemasaran dan bagian produksi 

 Telah melakukan manajemen keuangan 

dengan menerapkan sistem akuntansi 

dengan teratur sehingga memudahkan 

untuk auditing dan penilaian atau 

pemeriksaan termasuk oleh perbankan 

 Telah melakukan aturan atau pengelolaan 

dan organisasi perburuhan 

 Sudah memiliki persyaratan legalitas 

antara lain izin tetangga 

 Sudah memiliki akses kepada sumber-

sumber pendanaan perbankan 

 Pada umumnya telah memiliki sumber 

daya manusia yang terlatih dan terdidik 

 Contoh: usaha pertambangan batu 

gunung untuk konstruksi dan marmer 

buatan 



43 
 

 

2.3.3. Peluang UMKM dalam Perkonomian Indonesia 

Menurut William Henley (2018), peluang UMKM kini semakin 

terbuka lebar dengan keberadaan perusahaan-perusahaan e-commerce kelas 

dunia di Indonesia. Sebagai contoh Alibaba Group yang telah berekspansi ke 

dalam negeri. Alibaba sudah menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha 

lainnya seperti Tokopedia dan Lazada. Belum lagi perusahaan-perusahaan 

sejenis di sektor e-commerce lainnya. Keberadaan perusahaan-perusahaan 

itu membuat kebutuhan pasar Cina terhadap produk UMKM Indonesia 

semakin mudah terpenuhi. Semua karena ekosistem bisnis yang telah 

terintegrasi. 

Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah 

satu pendorong tumbuhnya ekonomi di Indonesia karena pertumbuhan 

Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun mengalami peningkatan, 

dimana jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 48,9 Juta 

unit, dan terbukti memberikan kontribusi 53,28% terhadap PDB (Pendapatan 

Domestik Bruto) dan 96,18% terhadap penyerapan tenaga kerja 

(Abidin,Abdullah:2008). UMKM menjadi sarana penyedia lapangan 

pekerjaan bagi sebagian besar pengangguran di Indonesia maka dari itu 
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dikatakan UMKM adalah salah satu pendorong perekonomian Indonesia 

(Maria Cornelia Vembrita, 2016) 

Menurut Fauzi (2012) kendala lain yang menghadang UMKM 

menyangkut akses modal, akses pasar dan pemasaran, serta pengelolaan 

manajemen dan informasi. Hal ini dapat berpengaruh pada kesiapan UMKM 

dalam menghadapi MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah 

bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan 

bebas antar negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN 

telah menyepakati perjanjian ini. (Aida S Budiman: 2008) menyatakan MEA 

membawa ASEAN menuju integrasi ekonomi di sektor riil, tanpa 

menerapkan tarif bersama pada negara di luar ASEAN. 

Menurut Maria Vembrita (2016), UMKM dapat melihat MEA 

sebagai peluang dalam mengembangkan usahanya. Tetapi tidak semudah itu, 

UMKM harus bersaing dengan berbagai negara ASEAN untuk mencapai 

keberhasilan usahanya. Berikut ini adalah peluang UMKM dalam 

menghadapi MEA menurut Kementrian Perdagangan Republik Indonesia: 

1. UMKM yang bekerja pada sektor barang, dapat memasarkan 

produknya tidak hanya di negara Indonesia saja. 

2. Pada sektor jasa, tenaga kerja terampil Indonesia (dokter, akuntan, 

perawat, praktisi pariwisata, dokter gigi, teknisi dan arsitek) akan 
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memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan bertaraf 

internasional yang ada di seluruh ASEAN. 

2.3.4. UMKM Kreatif 

Menurut Yuswohady (2011), istilah UMKM Kreatif mengacu pada 

istilah industri kreatif. Definisi industri kreatif yaitu industri yang memiliki 

kreatifitas, skill dan bakat murni dari industri tersebut. 

Menurut Departemen Perdagangan RI (2009), industri kreatif adalah 

industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas dan bakat 

individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri 

ini akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu 

individu. Hal tersebut yang dapat menjadikan sebagai nilai jual bagi para 

pelaku industri kreatif tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM 

Kreatif merupakan industri kreatif dalam lingkup kecil yang mengandalkan 

keterampilan serta bakat sebagai produk atau jasa yang akan dipasarkan. 

2.4. Peranan Akuntansi dalam UMKM 

Menurut Sonny Warsono (2010), permasalahan tentang pengelolaan dana 

merupakan faktor kunci yang dapat menyebabkan keberhasilan, atau justru 

kegagalan, UMKM. Meskipun banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi 

UMKM tetapi persoalan-persoalan di UMKM lazimnya muncul akibat kegagalan 

UMKM mengelola dana. Kesalahan dalam pengelolaan berupa kas dapat 

menyebabkan UMKM secara mendadak mengalami kekurangan uang tunai 
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untuk menjalankan operasional harian. Kekurang-cermatan pengelolaan dengan 

dana dapat menyebabkan wirausahawan mencampur-adukan dana perusahaan 

dengan dana pribadi. Selanjutnya, pengelolaan dana yang buruk berakibat 

perusahaan tidak dapat mencegah, mendeteksi maupun mengoreksi tindak 

kecurangan yang terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, adalah hal yang dapat 

dimaklumi jika bank-bank pemberi kredit selalu mensyaratkan UMKM calon 

penerima kredit untuk menyampaikan informasi keuangan. Berdasarkan 

informasi keuangan tersebut bank mengintepretasikan kemampuan UMKM 

dalam mengelola dana, dan memprediksi risiko kegagalan usaha yang dijalankan 

karena ketidak-mampuan UMKM dalam mengelola dana. Metoda praktis dan 

manjur dalam pengelolaan dana di perusahaan bisnis, termasuk UMKM, adalah 

dengan mempraktikan akuntansi secara baik. Pada prinsipnya, akuntansi adalah 

sebuah sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan 

demikian, akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi 

keuangan yang penting dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini beberapa 

informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM jika mempraktikan akuntansi 

dengan baik dan benar: 

 Informasi kinerja perusahaan; akuntansi menghasilkan laporan 

laba/rugi yang mencerminkan kemampuan UMKM dalam 

menghasilkan laba. 



47 
 

 Informasi penghitungan pajak; berdasarkan laporan laba/rugi yang 

dihasilkan akuntansi, UMKM dapat secara akurat menghitung pajak 

yang harus dibayar untuk periode tertentu, atau bahkan dapat 

mengajukan restitusi pajak. 

 Informasi posisi dana perusahaan; akuntansi menghasilkan neraca 

yang mencerminkan penggunaan dana berupa asset (disebut harta 

atau aktiva) dan sumber-sumber pemerolehan dana yang berasal dari 

utang dan ekuitas. 

 Informasi perubahan modal pemilik; akuntansi menghasilkan 

perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan sumber 

pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas. 

 Informasi pemasukan dan pengeluaran kas; akuntansi 

menghasilkan laporan arus kas yang mencerminkan pemerolehan dan 

penggunaan asset utama berupa kas. 

 Informasi perencanaan kegiatan; akuntansi menghasilkan laporan 

anggaran yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan 

perusahaan selama periode tertentu, beserta pendanaan yang akan 

dibutuhkan atau yang diperoleh. 

 Informasi besaran biaya; akuntansi menghasilkan informasi tentang 

beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan beserta informasi 

lainnya yang terkait dengan pengeluaran biaya tersebut. 
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Menurut Ika (2017), UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam 

mengakses modal pada lembaga perbankan, karena pihak perbankan 

mensyaratkan laporan keuangan dalam pengajuan kreditnya akan tetapi hal 

tersebut belum bisa dipenuhi oleh sebagian besar UMKM. Hal tersebut terkait 

dengan belum diterapkannya sistem akuntansi oleh UMKM, berbeda dengan 

perusahaan besar yang sufah menerapkan sistem akuntansi yang memadai. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

sangat berperan dalam UMKM. Selain untuk menganalisa informasi yang 

dibutuhkan dalam suatu bisnis, akuntansi juga sangat berpengaruh dalam 

perolehan modal. Pada dasarnya, pemodal atau kreditur sangat membutuhkan 

informasi keuangan yang berasal dari laporan keuangan akuntansi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa laporan keungan akuntansi dapat membantu memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh para pemberi modal. 

2.5. Kerangka Pemikiran 

Menurut Joseph Mansucto (2005), perancangan adalah suatu proses untuk 

membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan oleh organisasi. Dalam 

pelaksanaannya, suatu perancangan sistem memerlukan komponen-komponen 

yang dibutuhkan untuk dirangkai mejadi desain sistem yang berguna untuk 

penggunanya yang mengacu pada kebutuhan para penggunanya.  

Menurut Azhar Susanto (2017), akuntansi pada dasarnya merupakan 

sistem informasi, yang membedakan akuntansi sebagai sistem informasi dengan 
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sistem informasi perusahaan lainnya adalah sistem informasi akuntansi hanya 

berkaitan dengan fungsi akuntansi dalam mengolah data tentang aktivitas 

organisasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Jadi sistem informasi 

akuntansi hanya mengolah data yang memiliki dampak ekonomi. Kebanyakan 

dari data akuntansi yang diolah SIA disajikan dalam bentuk jumlah uang atau 

bentuk lain yang terkait atau dapat dikonversikan ke dalam jumlah uang. 

Menurut Bank Indonesia (2017), dalam UMKM, khususnya dalam sektor 

perdagangan, terdapat profil finansial yang perlu diketahui antara lain asset, 

perputaran usaha, arus kas, serta struktur biaya dan pendapatan usaha, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

 Aset, dalam sektor perdagangan secara umum terbagi menjadi asset 

tetap dan asset tidak tetap. Asset tetap yang utama adalah tempat 

usaha. Tempat usaha bisa milik sendiri atau sewa. Jika tempat usaha 

milik sendiri maka bisa bernilai sangat tinggi apabila lokasinya 

strategis. Namun apabila menyewa tempat, nilai asset adalah sebesar 

nilai sewa tempat tersebut sesuai periode sewa/kontrak. 

 Perputaran Usaha, dalam usaha perdagangan, pelaku usaha yang 

baru memulai wirausaha, perputaran usahanya sangat tergantung dari 

jenis barang yang diperdagangkan dan tipe penjualannya. Sehingga 

perlu memperhatikan cash flow dan distribusinya dengan cara 
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memperhatikan barang-barang dagangan mana saja yang lakunya 

cepat atau lambat. 

 Arus Kas, usaha perdagangan memiliki pola arus kas yang sederhana 

yang dimulai dari pembelian barang dagangan dari distributor secara 

langsung atau melalui agen, dan biaya operasional usaha. 

 Stuktur Biaya dan Pendapatan, biaya-biaya yang dikeluarkan 

adalah biaya investasi dan modal kerja. Biaya investasi berupa sewa 

tempat usaha, peralatan, kendaraan dan biaya penyusutan. Sedangkan 

biaya modal kerja terdiri dari biaya operasional berupa biaya 

pembelian barang dagangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya 

pemasaran, biaya listrik dan biaya telekomunikasi. Sementara untuk 

pendapatan usaha berasal dari penjualan barang dagangan langsung 

ke konsumen. Pendapatan lainnya bisa berasal dari menjadi semi 

agen artinya juga menjual barang secara partai/grosir untuk dijual 

kembali, sasaran utama adalah warung-warung kecil. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu 

perancangan sistem informasi akuntansi UMKM dalam penelitian ini 

membutuhkan beberapa informasi-informasi yang diolah menjadi komponen-

komponen atau subsistem yang menghasilkan laporan keuangan akuntansi. 

Informasi-informasi tersebut meliputi aktivitas ekonomi UMKM yang berupa 
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informasi transaksi yang terjadi dalam UMKM, serta  informasi yang dibutuhkan 

berdasarkan laporan keuangan akuntansi. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu UMKM dapat 

berkembang lebih cepat dengan salah satunya adanya informasi keuangan. 

Sebagai salah satu perannya, informasi keuangan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan dan/atau bahan pertimbangan analisis 

keuangan perusahaan. Hal tersebut bisa jadi bukan hanya para pengusaha dalam 

lingkup UMKM saja yang memperoleh informasi keuangan tersebut, bahkan jika 

dibutuhkan tambahan modal pun informasi keuangan dapat digunakan oleh para 

pihak pemberi/peminjam modal, seperti investor atau perbankan. Beberapa 

diantara pihak pemberi modal membutuhkan informasi-informasi dalam lingkup 

keuangan perusahaan. Tentunya hal tersebut dapat menjadi syarat dalam 

pengajuan pinjaman modal, termasuk syarat yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Financial Statement Landing merupakan salah satu syarat dalam 

proses pengajuan pinjaman modal yang berupa laporan keuangan yang telah 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut tentunya bukan hal 

mudah mengingat tidak semua para pelaku UMKM dapat menciptakan laporan 

keuangan akuntansi. Maka dari itu, dalam proses pembentukannya, suatu laporan 

keuangan perlu melalui tahapan-tahapan secara sistematis guna mempermudah 

para pelaku UMKM untuk menciptakan laporan keuangan akuntansi. 
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Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem penyedia informasi-

informasi yang dapat digunakan dalam proses pembentukan laporan keuangan 

akuntansi. Dalam hasilnya, sistem informasi akuntansi dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan informasi apa saja yang akan digunakan dalam pembetukan 

laporan keuangan akuntansi. Penyesuaian tersebut mengacu pada aktivitas 

UMKM tertentu yang pada dasarnya berbeda dengan UMKM yang lainnya. 

Aktivitas yang saling berhubungan dengan kebutuhan informasi keuangan 

tersebut dapat dijadikan sebagai subsistem dalam sistem informasi akuntansi. 

Namun, dalam penggunaannya, dibutuhkan desain yang sesuai dengan 

kemampuan serta pemahaman dari para penggunanya, agar sistem informasi 

akuntansi dapat digunakan secara maksimal. Tentunya suatu desain yang tepat 

untuk penggunanya dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan informasi 

keuangannya. Perancangan desain sistem informasi keuangan UMKM dapat 

dilakukan dengan adanya kerja sama dari pihak UMKM berupa data penjelasan 

tentang kebutuhan informasi keuangannya.  

Dapat dikatakan hubungan dari suatu perancangan diantara sistem 

informasi akuntansi dengan UMKM adalah data-data kebutuhan informasi 

keuangan yang diperoleh dari UMKM tersebut yang kemudian dapat dijadikan 

sebagai alat untuk menciptakan bahan pertimbangan atau analisis dalam 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang dari UMKM tersebut. Dari 

pemahaman yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis telah menggambarkan 
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kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berikut diagram kerangka pemikiran 

dari penelitian ini: 
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Gambar 2.7. 

Diagram Kerangka Pemikiran 

 


