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Eksekutif

• Kata ‘eksekutif’ berasal dari bahasa Inggris “to
executive” yang artinya menjalankan atau
melaksanakan.
• Sistem Informasi Eksekutif (EIS)adalah salah satu
jenis manajemen sistem informasi untuk
memudahkan dan mendukung keterangan dan
pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif
senior dengan menyediakan kemudahan akses
terhadap informasi baik dari dalam maupun dari
luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Ini
biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari
sistem pendukung keputusan (SPK).

Istilah eksekutif digunakan untuk mengidentifikasikan manajer
yang berada pada level atas pada suatu struktur organisasi, yang
mempunyai pengaruh kuat pada organisasi.

!

Pengaruh ini dilakukan melalui penentuan rencana
strategis dan penerapan kebijakan perusahaan.

>>

Para eksekutif sebagai perencanaan strategis
perusahaan membutuhkan suatu sistem
informasi yang disebut SIE

Seorang eksekutif memerlukan sebuah sistem informasi yang dapat
menjawab kebutuhan mereka terhadap informasi-informasi summary
yang mutakhir cepat dan aktual agar bisa merencanakan dan
mengambil keputusan yang tepat dan cepat demi kelangsungan dan
perkembangan bisnis perusahaan jangka panjang, apalagi dalam
model kondisi ekonomi yang akan mengarah ke globalisasi.
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Vertikal informasi

informasi yang menjelaskan tentang data-data operasional
bisnis, yaitu data dari transaksi di dalam organisasi. Perusahaan
menggunakan data transaksi ini untuk melihat seberapa jauh
target, apakah tujuan organisasi sudah tercapai apa belum.
Contoh laporan penjualan, laporan produk-produk yang tidak
sesuai dengan target, laporan produk-produk yang tidak laku.
Dari laporan ini dapat dilakukan oleh strategi, melakukan push
marketing ataupun menghentikan produk yang tidak laku, atau
tidak diminati oleh konsumen.

EIS MODEL
1.
2.
3.

Mampu memperlihatkan masalah dan peluang potensial.
Membantu knowledge worker mengapa masalah dan
peluang itu muncul.
Membantu menemukan strategi untuk memecahkan
masalah atau memanfaatkan peluang tersebut.

!
Suatu penerapan EIS yang berhasil akan meminimalkan
penggunan laporan-laporan hard-copy, namun tetap
memberikan informasi-informasi yang paling mutakhir kepada
eksekutif. Dengan EIS, informasi yang kualitatif dapat diperoleh
tanpa penggunaan banyak kertas.

Sistem Informasi Keuangan

Model Sistem Informasi Keuangan
SISTEM INFORMASI KEUANGAN
Sistem Informasi Keuangan adalah sistem
informasi yang memberikan informasi kepada orang
atau kelompok baik di dalam instansi/lembaga maupun
di luar instansi/lembaga mengenai masalah keuangan
instansi/lembaga.
Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk
laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi
matematika, saran
dari sistem pakar, dan
komunikasi elektronik.
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Model Sistem Informasi Keuangan
Model sistem informasi keuangan terdiri dari 2 bagian :
A. Subsistem Input :
-Subsistem Informasi Akuntansi
-Subsistem Audit Internal
-Subsistem Inteligensi Keuangan.
B. Subsistem Output :
-Sistem Peramalan
-Subsistem Manajemen Dana
-Pengendalian

Subsistem Input Keuangan :
1.

Sistem Informasi Akuntansi, menyediakan data
input bagi aplikasi keuangan.
2. Subsistem Audit Internal, membantu SIA dalam
menyediakan data dan informasi internal dengan
penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal.
3.

Subsistem Intelejen Keuangan, mengumpulkan
informasi dari elemen – elemen lingkungan yang
mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan,
pemegang saham dan pemilik serta pemerintah.

Sistem Output Keuangan :
1.

Sistem Peramalan, melakukan peramalan jangka panjang 510 tahun kedepan untuk menyediakan dasar bagi
perencanaan dasar bagi perencanaan strategis
2. Subsistem Manajemen Dana. Berkaitan dengan arus
uang melalui perusahaan.
3. Pengendalian, Menyiapkan anggaran operasi
tahunan dan kemudian menyediakan informasi
umpan balik kepada manajer sehingga mereka
dapat memantau biaya actual dibandingkan
dengan anggaran.

Detail Fungsi Sistem Inforasi Manajemen :
• Untuk menetukan hasil dari pada pelaksanaan oprasi
perusahaan, meliputi :
• Adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang
dari catatan – catatan perusahaan.
• Membuat laporan untuk pemimpin.
• Untuk dapat mengikuti jalanya harta dan hutang
perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan
terhadap bermacam – macam buku dan rekening
seperti kas, rekening – rekening milik dan lain-lain.
• Untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan
perusahaan, tindak lanjut dari pada pelaksanaan dan
perbaikan dari rencana-rencana.

Fungsi Sistem
Informasi Keuangan
Adapun arahan untuk menunjukan
fungsi-fungsi Sistem Informasi
keuangan dengan pengertian yang
telah dijelaskan sebelumnya, maka
wujud Sistem Informasi keuangan
secara administrasi tertera pada
bentuk-bentuk formulir, buku – buku
dan catatan – catatan akuntansi serta
laporan – laporan yang disajikan.

TUJUAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN
Pada dasarnya penyusunan Sistem Informasi
Keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa
tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik,
yaitu:
1. Menyediakan data yang diperlukan secara cepat dan
tepat,
sesuai standar laporan akutansi.
2. Bersifat aman yang berarti bahwa sistem informasi keuangan
harus membantu menjaga privasi harta milik perusahaan.
3. Sistem Informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga
relatif tidak mahal
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Any Question ?

4

