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Abstrak
Pentingnya sebuah informasi, membutuhkan sebuah alat komunikasi yang
pas untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada para pihak yang
memang membutuhkan. Dalam penelitian ini, informasi mengenai pelaporan
keuangan diperlukan bagi para istakeholderi. Dalam proses transfer informasi,
dibutuhkan alat yang tepat untuk mengolah data yang nantinya akan
menghasilkan sebuah informasi. Mengkomunikasikan informasi menggunakan
alat Sistem Informasi Akuntansi sangat diperlukan dewasa ini. Untuk itu,
tujuan penulis adalah ingin meneliti suatu alat komunikasi yang pas dalam
pelaporan laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi terhadap perusahaan
yang menggunakan sistem informasi dalam melakukan proses pengolahan
data. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi merupakan
hal yang penting untuk mengkomunikasikan sebuah informasi terutama yang
dibutuhkan oleh para manajer di suatu perusahaan disesuaikan dengan
departmentnya masing-masing.
Kata kunci: akuntansi, infomasi, komunikasi, sistem

1. Pendahuluan
Informasi merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Aliran informasi yang baik,
akan menghasilkan sebuah output yang baik pula seperti membuat proses berjalannya
informasi tersebut berjalan kearah yang lebih baik dan kegiatan berjalan lancar. Misal,
informasi mengenai order pembelian dari pelanggan kepada perusahaan. Ketika
perusahaan mendapat informasi mengenai adanya order pembelian, maka informasi yang
didapatkan oleh perusahaan akan diproses dan dilanjukan dengan proses selanjutnya
yakni menyiapkan pesanan, melakukan pengiriman, hingga melakukan penagihan.
Informasi begitu penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Pentingnya sebuah
informasi tentu harus didukung juga dengan perpindahan aliran informasi yang baik.
Mengkomunikasikan informasi dengan baik merupakan suatu hal yang perlu dijadikan
perhatian. Untuk mengurangi adanya kesalahan manusia atau human error, maka
perusahaan dalam melakukan komunikasi kepada para pengguna laporan keuangan
memakai alat yaitu Sistem Informasi Akuntansi dalam mengkomunikasikan hasil laporan
keuangan kepada para pengguna laporan keuangan.
Para pengguna laporan keuangan bisa dikategorikan menjadi pengguna internal
dan pengguna eksternal. Pengguna internal ialah pihak-pihak dari dalam perusahaan
seperti manager dan pegawai. Sedangkan pengguna eksternal adalah pihak-pihak dari
luar perusahaan seperti pemerintah, investor, kreditor, dan lain sebagainya.
Informasi yang diinginkan oleh para pengguna laporan keuangan berbeda-beda.
Untuk itu penggunaan Sistem Informasi Akuntansi diperlukan agar dapat mengintegrasi
segala data yang ada dari berbagai department secara otomatis dan efisien lalu segera
dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan agar dapat diterima dan
digunakan informasinya sebaik mungkin.
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2.Studi Pustaka
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Laporan keuangan merupakan hasil proses
pelaporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan meliputi
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas dan
catatan. Disamping itu juga informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut,
misalnya, informasi segmen industri dan geografis serta mengungkapkan pengaruh
perubahan harga.
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan
keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu :
1. Easy to Understand, informasi dalam laporan keuangan harus mudah untuk dipahami
oleh pengguna
2. Relevant, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam
proses pengambilan keputusan.
3. Realibility, informasi harus andal, tidak menyesatkan, dan bebas dari kesalahan
materiil
4. Can be compared, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan
perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan trend posisi keuangan, serta
untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara relative.
Pemangku Kepentingan dalam Pelaporan Akuntasi
Akuntasi terutama penting bagi pemilik serta manajemen. Disamping itu juga
pihak-pihak lain, seperti misalnya kreditur, calon investor, pemerintah maupun publik.
Kegunaan laporan akuntasi bagi berbagai pihak berbeda-beda dirangkum sebagai
berikut:
1. Pemilik perusahaan berkepentingan sehubungan dengan modal yang diperoleh dari
laporan akuntansi, serta prospek hasil usaha perusahaan sebagai dasar
pertimbangan dalam menentukan kebijakan investasinya di masa yang akan datang
2. Manajemen memerlukan laporan akuntansi perusahaan yang digunakan sebagai
dasar dalam meyusun perencanaan dan pengendalian. Berdasarkan informasi yang
diperoleh, manajemen dapat mengevaluasi keputusan ekonomi yang telah ditetapkan
selama ini. Dari evaluasi tersebur, manajemen dapat menilai dan mengambil
keputusan mengenai kebutuhan akan perbaikan agar tujuan perusahaan dapat
tercapai.
3. Kreditur (atau calon kreditur) memerlukan laporan akuntansi suatu perusahaan untuk
mengetahui posisi dan kemampuan keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi
yang diperoleh, kreditur mampu menilai tingkat keamanan pinjaman kepada suatu
perusahaan, umumnya terlebih dahulu menganalisis informasi keuangan peru-sahaan
yang bersangkutan berdasarkan laporan akuntansinya, untuk memastikan apakah
perusahaan tersebut layak diberi pinjaman
4. Pemerintah, misalnya Direktorat Jendral Pajak, yang membutuhkan laporan akuntansi
perusahaan untuk menilai apakah perusahaan tersebut telah menghitung dan
menyetorkan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Karena kebutuhan manajemen atas informasi sangat bervariasi, tidaklah mungkin
terpenuhi dari satu jenis informasi saja. Sehingga diperlukan berbagai sistem informasi
yang saling terintegrasi dan saling mendukung yang akan membentuk sistem yang lebih
besar yang disebut Management Information System. Sistem informasi manajemen
sangat luas ruang lingkupnya sehingga dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk
menyusunnya. Jenis-jenis sistem informasi yang mungkin dibutuhkan dalam suatu
perusahaan antara lain sistem informasi pemasaran (marketing information system),
sistem informasi personalia (personnel information system), dan sistem informasi
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akuntansi (accounting information system). Dimana untuk penerapannya berbeda antara
perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain tergantung kebutuhan manajemen.

3.Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman dan mengembangkan teori
tentang Sistem Informasi Akuntansi sebagai alat komunikasi perusahaan dengan
Stakeholder. Teknik penelitian yang akan dilakukan adalah dengan melakukan observasi
terhadap perusahaan yang menggunakan sistem informasi dalam melakukan proses
pengolahan data. Data yang digunakan ialah data deskriptif yang berupa reviu literatur
mengenai sistem informasi akuntansi.
Pada sampel, peneliti tidak merepresentatifkan sampelnya pada penlitian ini.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara Focus Group
Discussion yang dimana peneliti melakukan diskusi berdasarkan pemahaman kelompok
tentang sistem informasi akuntansi.
4.Hasil dan Pembahasan
Bagi perusahaan khususnya manajemen, informasi merupakan suatu hal yang
sangat penting dalam mengambil suatu keputusan. Untuk mendukung informasi yang
dibutuhkan, maka perlu adanya peneraapan system informasi. System informasi tersebut
diantaranya :
1. Marketing information system, yaitu proses olah data yang berhubungan dengan
kegiatan pemasaran, serta menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan
marketing
2. Personnel information system, yaitu proses olah data yang menyediakan informasi
berhubungan dengan personalia (co: laporan tentang keterampilan personalia)
3. Accounting Information System, yaitu proses olah data yang menyediakan informasi
berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan
4. Asset Information System, yaitu proses olah data yang menyediakan informasi
berhubungan dengan aktiva perusahaan (co: infomasi tentang berbagai aktiva yang
dimiliki perusahaan)
Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari berbagai subsistem, diantaranya :
Tabel 1. Pembagian Subsistem
Sistem pembelian (purchasing)
System akuntansi kas
Sistem penjualan (sales order processing)
System akuntansi biaya (cost accounting)
Sistem piutang dagang (account receivable) System penggajian (payroll)
System utang dagang (account payable)
System anggaran (budgeting)
Investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya adalah pihak
yang memakai laporan keuangan untuk memenuhi beberapa informasi, dimana
komunikasi antara laporan keuangan dengan berbagai pihak dapat digambarkan seperti
berikut :
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Gambar 1. Komunikasi antar laporan keuangan dengan stakeholder
Selain laporan keuangan umum, terdapat pula laporan keuangan lain untuk keperluan
penetapan pajak yang akan disampaikan kepada kepala inspeksi pajak. Lalu untuk
kepentingan lembaga pemerintah lain seperti BPS, Dinas Perindustrian, Departemen
Tenaga Kerja memerlukan laporan lain bersifat khusus. Khusus untuk kepentingan
manajemen memerlukan sejumlah laporan akuntansi yang terperinci dengan
memperhatikan aktifitas dari bagian-bagian yang terdapat dalam perusahan dan disusun
secara harian, mingguan, bulanan, triwulan atau waktu lain.
Investor : Membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus memberi, menahan
atau menjual investasi dan menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
Karyawan : Informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan serta untuk
menilai kemampuan perusahaan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan
kesempatan kerja.
Pemberian Pinjaman : Informasi untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunga
dibayarkan pada saat jatuh tempo.
Pemasok & Kreditur Usaha lain : Untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang
akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
Pelanggan : Informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan yang terlibat dalam
perjanjian jangka panjang tergantung pada perusahaan.
Pemerintah : Untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan
menyusun statistik pendapatan nasional atau statistik lainnya.
Masyarakat : Laporan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi
kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir lemakmuran perusahaan serta
serangkaian aktivitasnya.
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Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak, terdiri dari :
1. Neraca : Posisi keuangan dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang
diumumkan pada akhir tahun saat penutupan buku.
2. Laporan Laba Rugi : Laporan dan hasil dari aktivitas, serat ringkasan yang logis
dari income dan expense dari suatu perusahaan pada periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan : Untuk mengungkapkan mengenai
perubahan dalam posisi keuangan selama periode tersebut.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan : Mengenai kebijakan akuntansi yang
mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.
5. Kesimpulan
Dari pembahasan dapat disimpulkan, bahwa :
1. Diperlukan proses pengolahan data seperti Sistem Informasi Manajemen untuk
menyediakan informasi yang diperlukan seluruh tingkatan manajemen.
2. Sistem Informasi Manajemen terdiri dari beberapa sistem informasi yang
diantaranya adalah Sistem Informasi Akuntansi.
3. Sistem Informasi Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang proses nya
dari transaksi keuangan perusahaan.
4. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sub sistem terbesar dalam sistem
informasi manajemen sebab ruang lingkupnya bersifat menyeluruh.
5. Laporan Keuangan memiliki informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pihak
pemakai dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai alat
komunikasi yang baik dengan perusahaan.

Daftar pustaka
Alamsyah, F. F., Amaliasari, D., & Satriani, I. (2019). Relasi Tingkat Kepercayaan
Khalayak Terhadap Pemberitaan di Media Massa dengan Budaya Membandingkan
Informasi. Jurnal Komunikasi, 10(2), 131. https://doi.org/10.24912/jk.v10i2.2127
Andreas Handojo, Go Ornella Aquaria, & Sri Maharsi. (2004). Pembuatan Sistem
Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Atas Siklus Pembelian Dan Penjualan Pada Cv. X.
E Biling, 5(2), 86–94. Retrieved from
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/inf/article/view/15843
Candraningrum, D. A. (2019). Teknologi Komunikasi Informasi Untuk Peningkatan
Kesadaran Publik Pada Organisasi Sosial. Jurnal Komunikasi, 10(2), 177.
https://doi.org/10.24912/jk.v10i2.2727
Dobson, M., Malik, U. A., & Elejabarrieta, H. G. (2008). Management of online processing
farms in the ATLAS experiment. IEEE Transactions on Nuclear Science, 55(1), 411–416.
https://doi.org/10.1109/TNS.2007.913489
Engagement, M. B., Pandrianto, N., & Sukendro, G. G. (n.d.). Analisis Strategi Pesan
Content Marketing Untuk, 167–176.
Febrianto, R., & Rafdinal. (2006). Peningkatan Komunikasi Informasi Akuntansi
Menggunakan Gambar Kartun. Padang: Universitas Andalas.
Gultom, A. D. (2019). Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia [Digitization of
Television Broadcasting in Indonesia]. Buletin Pos Dan Telekomunikasi, 16(2), 91.
https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160202
Hastuti, I. (2012). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI
PERUSAHAAN DENGAN PIHAK PEMAKAI. Duta.Com ISSN : 2086-9436 Volume 3
Nomor 1 September 2012, 3(September), 23–30.

2.54.5

Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019
Buku 2: ”Sosial dan Humaniora“

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

Irzal tawaqal, & Suparno. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi,
Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh,
2(4), 125–135.
Kuswarno, E. (2001). Efektivitas Komunikasi Organisasi. Mediator, 2(1), 55–61.
https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Misbach, I. (2006). DAMPAK KOMUNIKASI BISNIS TERHADAP KINERJA ORGANISASI,
13–25.
Nashiruddin, M. I. (2019). Understanding the Turbulence of Business Environment in
Telecom Industry: Empirical Evidence from Indonesia [Memahami Turbulensi Lingkungan
Bisnis pada Industri Telekomunikasi: Bukti Empirik dari Indonesia]. Buletin Pos Dan
Telekomunikasi, 16(2), 75. https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160201
Nurhadi, Z. F., Hendrawan, H., & Ayutria, D. F. (2019). Model Komunikasi Antar Budaya
Keluarga Mixed Marriage Di Wilayah Budapest-Hungaria. Jurnal ASPIKOM, 3(6), 1140.
https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.331
Perdana, A. A., & Irwansyah. (2014). MODEL INTERAKSI MULTI KULTUR DALAM
RUANG VIRTUAL WHATSAPP: SILATURAHMI, KONFLIK, LEAVE GROUP, 1063–1075.
Putra, A. M., Febrina, A., Buana, U. M., Meruya, J., No, S., & Systorm, K. (2012).
FENOMENA SELEBGRAM ANAK : MEMAHAMI MOTIF ORANG TUA Country Director
Facebook Indonesia ,. Afdal Makkuraga Putra, Annisa Febrina Universitas, (1), 1093–
1108.
Putra, I. W. G. Y. D. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13(1),
14–32.
Putra, K. D. C., Putra, I. K. M., & Kencanawati, A. A. A. M. (2019). Communicating Csr on
Tourism Industry; a Preliminary Case Study of Bali. Jurnal ASPIKOM, 3(6), 1182.
https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.342
Rasmini, M. (2018). Tinjauan aplikasi sistem informasi akuntansi, VIII(2).
Saleh, G.-, & Pitriani, R. (2019). Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp
Terhadap Pembentukan Budaya “Alone Together.” Jurnal Komunikasi, 10(2), 103.
https://doi.org/10.24912/jk.v10i2.2673
Saloom, G. (2009). Dinamika Hubungan Kaum Muslim dan Umat Hindu di Pulau Lombok.
Harmoni: Jurnal Multikultural Dan Multireligious, VIII(30), 71–79.
Siregar, N. S. S. (2012). Interaksi Komunikasi Organisasi. Jurnal Ilmu Sosial, 5(April
2012), 27–40. Retrieved from
http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/105/67
Sujanto, R. Y., Komunikasi, P. S., & Ekonomi, F. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI
SOSIAL KOMUNITAS, 6(1), 106–119.
Sulthan, M., & Istiyanto, S. B. (2019). Model Literasi Media Sosial Bagi Mahasiswa. Jurnal
ASPIKOM, 3(6), 1076. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.280
Supratman, L. P. (2019). Interactive Learning Method Based on Information and
Communication Technology. Jurnal Penelitian Komunikasi, 21(2), 119–130.
https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.376
Wastap, J. (2019). Teater Sebagai Media Komunikasi Pendidikan. Jurnal ASPIKOM, 3(6),
1124. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.414

2.54.6

