
A. IDENTITAS 
 
 Nama Mata Kuliah  : Sistem Informasi Akuntansi 
  Kode Mata Kuliah  : AKT 207 
  Tipe      : Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 
  Bobot SKS    : 3 SKS / 3 JP  
  Prasyarat    : Aplikasi Komputer Pengantar 

 

B. DESKRIPSI  MATAKULIAH  
 

Mata kuliah  ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan  intelektual dalam 
perancangan  sistem  informasi,  baik  yang menyangkut  sistem  pemrosesan  transaksi maupun 
sistem  pemrosesan  informasi.  Pembahasan  diawali  dengan  penyajian  tentang  rerangka  pikir 
baru  dalam  pengembangan  sistem  informasi  akuntansi  yang merupakan  upaya  respon  yang 
sesuai terhadap dampak era globalisasi dan era perekonomian informasi (information economy 
age). Pembahasan berikutnya meliputi  identifikasi building blocks yang membentuk bangunan 
sistem  informasi  akuntansi,  dilanjutkan  pembahasan  mengenai  berbagai  konsep,  elemen, 
prosedur, teknologi  (komputer), pengendalian, serta proses pengembangan sistem, yang  lazim 
disebut  dengan  istilah  system  development  life  cycle.  Pembahasan  akhir  akan  menyajikan 
penerapan konsep, elemen, prosedur dalam perancangan dan pengembangan berbagai  siklus 
transaksi bisnis yang berfokus pada upaya penyediaan customer value, penyediaan kebutuhan 
informasi dan pembentukan sistem pengendalian yang memadai.  
 

C. TUJUAN MATAKULIAH 
 
Matakuliah ini bertujuan untuk menjadikan mahasiswa: 

1. Memahami rerangka pikir dan building blocks yang mendasari perancangan sistem 
informasi akuntansi 

2. Memahami  peran  sistem  informasi  akuntansi  dalam  pengelolaan  bisnis  di  era 
globalisasi. 

3. Memahami  konsep,  elemen,  dan  prosedur  yang  relevan  dalam  pengembangan 
sistem informasi akuntansi. 

4. Memahami aspek teknologi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. 
5. Memahami proses pengembangan sistem informasi akuntansi. 
6. Memahami aspek pengendalian dan audit dalam sistem informasi akuntansi. 
7. Memahami  penerapan  konsep,  elemen  dan  prosedur  dalam  perancangan  dan 

pengembangan berbagai siklus transaksi bisnis. 
 
 
 
 
 



D. METODE PEMBELAJARAN 
 
Metode  pembelajaran  yang  digunakan  sebagai  dasar  pengembangan  kegiatan‐kegiatan 
pembelajaran dalam mata kuliah  ini adalah Student Centered Learning.   Perkuliahan didesain 
dalam 6 bagian yang melibatkan peran aktif mahasiswa yaitu: 

1.  Ceramah dan tanya‐jawab antara dosen‐mahasiswa.  
2.  Diskusi kelas di mana mahasiswa secara aktif menyelenggarakan presentasi. Beberapa 

tugas yang diperesentasikan diselesaikan dalam kelompok. 
3. Praktik  di  laboratorium,  untuk  mengenalkan  dan  membiasakan  mahasiswa  dalam 

menggunakan software akuntansi  
4. Pengamatan masalah langsung dari tempat kejadian. 
5. Simulasi.  Simulasi  dalam  kelompok  mengenai  siklus‐siklus  yang  ada  dalam  Sistem 

Informasi Akuntansi.  
6. Tugas‐tugas  pekerjaan  rumah  yang  akan  dibahas  di  kelas  Kuliah  akan  dititikberatkan 

pada peran aktif mahasiswa sebagai aktor perkuliahan.  
 

Mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah ini ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang 
aktif  mencari  informasi,  berdiskusi,  bekerja  bersama,  melakukan  sesuatu,  dan  mengalami 
sesuatu. 
 
 



E. RENCANA PROGRAM KEGIATAN  PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) 
 

Mg TPU Pokok Bahasan Kegiatan Pembelajaran Penilaian Waktu 
(Menit) 

Sumber 

1 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
definisi sistem 
informasi 
akuntansi, elemen 
dan manfaat serta 
peran sistem 
informasi 
akuntansi dalam 
bisnis  

Penjelasan silabus 
• Definisi Sistem, Informasi 

dan Akuntansi, serta 
Sistem Informasi Akuntansi 

• Manfaat dan Peran Sistem 
Informasi Akuntansi dalam 
Bisnis 

•  Komponen dan Elemen 
Sistem Informasi Akuntansi 

Tatap Muka 
o Mahasiswa menjelaskan 

pengertian sistem, 
informasi, akuntansi dan 
sistem informasi akuntansi 

o Mahasiswa menguraikan 
manfaat dan peran sistem 
informasi akuntansi dalam 
bisnis   

 
Tugas Kelompok: 
Mengamati dan menganalisis 
sistem transportasi 
TransJogja. Dibuat Laporan 
Hasil Analisis sistem ini. 

 
o Tes lisan: Memberikan 

contoh-contoh sistem 
informasi dalam kehidupan 
sehari-hari 

 
o Tes tulis esai singkat: 

Menulis peran dan manfaat 
dalam bisnis SIA. 

 

 
 
150 BAB 1 

Modul 1 
browsing 
internet 

2 Mahasiswa 
mampu  
memahami cara 
kerja sistem 
informasi 
akuntansi dengan 
menggunakan 
building block 
system dan 
prosedut-
prosedur 
akuntansi yang 
terkait  

 
• Building Block System 
• Aktivitas Bisnis dan 

kebutuhan informasi 
• Pemrosesan transaksi 

bisnis: dokumen dan 
prosedur 

• Informasi akuntansi untuk 
pengambilan keputusan 

• Pertimbangan 
Pengendalian Internal 

 
Presentasi Kelompok: 
Mempresentasikan tugas 
analisis sistem transportasi 
TransJogja 
 
Tatap Muka 
o Mahasiswa proses 

transaksi akuntansi dan 
prosedur akuntansi  

 
Tugas Individu: 
Mengumpulkan contoh 
dokumen-dokumen yang 
digunakan dalam proses 
transaksi bisnis.  
 

 
o Presentasi  kelompok dan 

aktivitas kelas (diskusi) 
 
 
 
 
 
o Tes tulis esai singkat: 

Menulis proses transaksi 
akuntansi dan prosedur 
akuntansi. 

 

 
150  BAB 2 

Modul 2 

3 Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 

• Alat-alat dokumentasi 
sistem : 
o Data Flow Diagram  

Presentasi Individu: 
Menjelaskan dokumen-
dokumen yang digunakan 

 
o Presentasi  Individu dan 

aktivitas kelas (diskusi) 

150  BAB 3 
Modul 3 



alat yang 
digunakan untuk 
mendokumentasi
kan sistem  

o Flowchart 
o Desicion Tables  

 

dalam proses bisnis  
 
Tugas Kelompok: 
Tiap kelompok membuat 
ringkasan mengenai DFD, 
Flowchart dan decision table  
 
Tugas Individu: mempelajari 
Microsoft Access dan Bab 
tentang Database  
 

 
 
o Presentasi Kelompok untuk 

menjelaskan berbagai 
bentuk dokumentasi 

 
 

 

4 Mahasiswa 
mampu 
mendesain 
database untuk 
transaksi yang 
terkait dengan 
sistem informasi 
akuntansi 
 

• Siklus Pemrosesan Data 
o Data Input 
o Data Storage 
o Data Processing 
o Output Informasi 

• Sistem Database 
• Sistem Pengelolaan 

Database 
• Relational DBMS 
• Querying Relational 

Database 
• Object Oriented Database 

Tatap Muka 
o Mahasiswa menjelaskan 

pengertian database, 
query, dan relational 
database.  

 
o Mahasiswa mendesain 

database dari dokumen 
yang dikumpulkan pada 
pertemuan minggu ke-2  

 
Tugas Individu: 
Mengimplementasikan desain 
database dengan 
menggunakan software 
Microsoft Access.  

 
o Tes tulis: mengenai 

pengertian database, query 
dan realtional database.  

 
 
o Tes tulis: desain database 

dari dokumen yang 
dikumpulkan.  

 
 
 
 

  
 
 
150 

BAB 4 
BAB 5 
Modul 4  
Modul 5 

5 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
penggunaan 
teknologi 
informasi dalam 
bisnis 

• Microsoft Access 
• End User Computing  
• End User Software 

Tatap Muka 
o Mahasiswa memberikan 

berbagai contoh software 
yang dapat digunakan 
sebagai end user 
computing  

 
Tugas kelompok: 
Membuat ringkasan 
mengenai tahap – tahap 
SDLC dan menyelesaikan 
problem 11.9  

 
o Tes tulis: memberikan 

contoh software yang dapat 
digunakan untuk end user 
computing.  

 
 
150 
 

BAB 8 
Modul 8 

      



6 Mahasiswa 
memahami siklus 
pengembangan 
sistem informasi 

Siklus pengembangan sistem 
informasi 
• Analisis Sistem 
• Desain Sistem Konsepsual 
• Desain Sistem Fisik 
• Implementasi Sistem 
• Konversi Sistem 
• Pemeliharaan dan Operasi 

Sistem 

Tatap Muka 
o Mahasiswa menjelaskan 

siklus pengembangan 
sistem informasi  

 
 
Diskusi Kelompok: 
o Tiap kelompok 

mendiskusikan apa 
gunanya pengembangan 
sistem  

 

 
o Tes tulis: menjelaskan siklus 

pengembangan  sistem 
informasi  

o Presentasi ringkasan tahap 
SDLC 

 

 
 
 
150 BAB 10 

Bab 11 
Modul 10 
Modul 11 

7 Mahasiswa 
memahami siklus 
pengembangan 
sistem informasi 

Siklus pengembangan sistem 
informasi - lanjutan 
• Analisis Sistem 
• Desain Sistem Konsepsual 
• Desain Sistem Fisik 
• Implementasi Sistem 
• Konversi Sistem 
• Pemeliharaan dan Operasi 

Sistem 

Tatap Muka 
o Mahasiswa menjelaskan 

siklus pengembangan 
sistem informasi  

 
 
Diskusi Kelompok: 
o Tiap kelompok 

menyelesaikan kasus 
yang terkait dengan 
dokumentasi sistem yang 
ada pada Problem 11-5. 

 

 
o Tes tulis: menjelaskan siklus 

pengembangan  sistem 
informasi  

 

 
 
 
150 BAB 10 

Bab 11 
Modul 10 
Modul 11 

Ujian Tengah Semester 
8  Mahasiswa 

mampu 
menjelaskan 
pengendalian 
sistem informasi 
akuntansi dan 
pengendalian 
berbasis 
komputer 

• Konsep Pengendalian 
• Lingkungan  Pengendalian 
• Aktivitas Pengendalian 
• Penilaian Risiko 

 
• Pengendalian Berbasis 

Komputer 
• Ancaman Sistem Informasi 

Akuntansi 
• Pengendalian Umum 
• Pengendalian Aplikasi 

Tatap Muka 
o Mahasiswa memberikan 

berbagai contoh 
pengendalian yang 
dilakukan di dalam 
perusahaan.  

 
o Mahasiswa menjelaskan 

berbagai konsep 
pengendalian  

 
Diskusi Individu: 
Tiap individu mengidentifikasi 
pentingnya pengendalian dan 

 
o Tes tulis: memberikan 

contoh pengendalian yang 
ada di dalam perusahaan  

 
 
 
o Tes tulis: menjelaskan 

berbagai konsep 
pengendalian  

 
 
 
150 BAB 13 

BAB 14 
Modul 13 
Modul 14 



berbagai macam jenis 
pengendalian.  
 
Tugas individu: meringkas 
BAB 15 dan mencari contoh 
riil bentuk kecurangan dan 
SIA

9 Mahasiswa 
mampu 
mengidentifikasi 
berbagai macam 
kecurangan, 
kejahatan dan 
keamanan sistem  

• Proses Terjadinya 
Kecurangan  

• Mengapa Kecurangan 
Terjadi?  

• Kejahatan dengan 
Menggunakan Komputer  

• Deteksi Kecurangan dan 
Kejahatan Komputer  

 

Tatap Muka 
o Mahasiswa memberikan 

berbagai contoh 
kecurangan yang mungkin 
terjadi di perusahaan.  

 
o Mahasiswa menjelaskan 

proses pemeriksaan 
dalam lingkungan sistem 
informasi berbasis 
komputer   

 
o Tes tulis: memberikan 

contoh kecurangan software 
yang mungkin terjadi 
diperusahaan  

 
o Tes tulis: menyiapkan kertas 

kerja pemeriksaan untuk 
prosedur pemeriksaan 
pengendalian persediaan 

 
 
150  BAB 15 

Modul 15 

10 Mahasiswa 
mampu 
memahami siklus 
pendapatan, 
dokumen yang 
dibutuhkan, dan  
pengendalian 
yang diperlukan 

• Aktivitas Siklus 
Pendapatan 

• Pengendalian: Tujuan, 
Ancaman dan Prosedur 

• Kebutuhan Informasi pada 
Siklus Pendapatan 

Simulasi: 
o Mahasiswa dalam 

kelompok menjelaskan 
dalam bentuk simulasi 
aktivitas dalam siklus 
pendapatan  

 
Tugas Kelompok: 
Membuat dokumen yang 
terkait dengan siklus 
pendapatan 
 

 
o Simulasi dan role play: 

menjelaskan aktivitas dalam 
siklus pendapatan dan 
diskusi kelas  

 
 
 
150 BAB 17 

Modul 17 

11 Mahasiswa 
mampu 
memahami siklus 
pengeluaran, 
dokumen yang 
dibutuhkan, dan  
pengendalian 
yang diperlukan 

• Aktivitas Siklus 
Pengeluaran 

• Pengendalian: Tujuan, 
Ancaman dan Prosedur 

• Kebutuhan Informasi pada 
Siklus Aktivitas Siklus 
Pengeluaran 
 

Simulasi: 
o Mahasiswa dalam 

kelompok menjelaskan 
dalam bentuk simulasi 
aktivitas dalam siklus 
pengeluaran  

 
Tugas Kelompok: 
Membuat dokumen yang 
terkait dengan siklus 

 
o Simulasi dan role play: 

menjelaskan aktivitas dalam 
siklus pendapatan dan 
diskusi kelas  

 
 
 
150 BAB 18 

Modul 18 



pengeluaran 
 

12 Mahasiswa 
mampu 
memahami siklus 
produksi, 
dokumen yang 
dibutuhkan, dan  
pengendalian 
yang diperlukan 

• Aktivitas Siklus Produksi 
• Pengendalian: Tujuan, 

Ancaman dan Prosedur 
• Kebutuhan Informasi pada 

Siklus Aktivitas Siklus 
Produksi 

 

Simulasi: 
o Mahasiswa dalam 

kelompok menjelaskan 
dalam bentuk simulasi 
aktivitas dalam siklus 
produksi  

 
Tugas Kelompok: 
Membuat dokumen yang 
terkait dengan siklus produksi 
 

 
o Simulasi: menjelaskan 

aktivitas dalam siklus 
produksi dan diskusi kelas 

 
 
 
150 BAB 19 

Modul 19 

13 • Mahasiswa 
mampu 
memahami 
siklus sumber 
daya manusia, 
dokumen yang 
dibutuhkan, dan  
pengendalian 
yang diperlukan 

• Mahasiswa 
mampu 
memahami 
siklus buku 
besar dan 
pelaporan, 
dokumen yang 
dibutuhkan, dan  
pengendalian 
yang diperlukan 

• Aktivitas Siklus Sumber 
Daya Manusia 

• Pengendalian: Tujuan, 
Ancaman dan Prosedur 

• Kebutuhan Informasi pada 
Siklus Sumber Daya 
Manusia  

 
• Aktivitas Siklus Pelaporan 

dan Buku Besar 
• Pengendalian: Tujuan, 

Ancaman dan Prosedur 
• Kebutuhan Informasi pada 

Siklus Pelaporan dan Buku 
Besar 

•  
 
 

Simulasi: 
o Mahasiswa dalam 

kelompok menjelaskan 
dalam bentuk simulasi 
aktivitas dalam siklus 
sumber daya manusia  

o Mahasiswa dalam 
kelompok menjelaskan 
dalam bentuk simulasi 
aktivitas dalam siklus 
pelaporan dan buku besar 

 
Tugas Kelompok: 
o Membuat dokumen yang 

terkait dengan siklus 
sumber daya manusia 

o Membuat dokumen yang 
terkait dengan siklus 
pelaporan dan buku besar 

 

 
o Simulasi: menjelaskan 

aktivitas dalam siklus 
sumber daya manusia dan 
diskusi kelas 

o Simulasi: menjelaskan 
aktivitas dalam siklus 
pelaporan dan buku besar 
dan diskusi kelas 

 
150 BAB 20 

Modul 20 
BAB 21 
Modul 21 

Ujian Final Semester 
 

 
 
 



 F. TAGIHAN DAN PENILAIAN 
 

Data mengenai hasil belajar mahasiswa didapatkan melalui serangkaian tagihan berikut: 
 

1. Simulasi dan Presentasi    20% 
2. Aktivitas di kelas      20% 
3. Tugas‐tugas Individu      20% 
4. Ujian Tengah Semester    20% 
5. Ujian Akhir Semester      20% 

     
Nilai final dalam bentuk huruf adalah gabungan nilai berbagai komponen penilaian 
prestasi diatas. Nilai final dalam bentuk angka akan dikonversikan menjadi nilai huruf, 
yaitu A, B, C, D dan E. Standar konversi nilai angka menjadi nilai huruf adalah sebagai 
berikut: A (81 – 100); B (66 ‐ 80,9); C (56 ‐ 65,9); D (41 ‐ 55,9); dan E (0 ‐ 40,9) 
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