Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi
Penggguna informasi akuntansi
Pihak pengguna utama informasi akuntansi:
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Pihak eksternal
a. Para pemegang saham (stockholders)
b. Para investor (investors)
c. Para kreditor (creditors)
d. Lembaga-lembaga pemerintahan (government agencies)
e. Para pelanggan dan pemasok (customers and vendors)
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Pihak internal
a. Para pengelola (managers)

Pemahaman cara sistem akuntansi bekerja:
1. Bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi;
2. Bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan pihak
manajemen untuk menjalankan organisasi mereka;
3. Dan bagaimana cara memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi
tersebut.
Para auditor perlu memahami sistem-sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan
keuangan perusahaan.
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Alternatif lainnya adalah anda mungkin ingin menspesialisasikan diri pada perpajakan. Jika
demikian, Anda perlu memahami tentang SIA klien anda agar dapat percaya bahwa informasi
yang digunakan untuk perencanaan dan pemenuhan syarat pajak sudah lengkap dan akurat.
Salah satu jenis pelayanan konsultasi yang paling cepat berkembang berkaitan dengan
perancangan, pemilihan, dan implementasi SIA yang baru.
Teknologi Informasi dan Strategi Perusahaan
Sebuah penelitian (survey) yang dilakukan oleh the Institute of Management Accountants
(IMA) menunjukkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah
suatu aktivitas paling penting yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan, kemudian
adalah pekerjaan yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan dalam perencanaan
strategis jangka panjang
Perancangan Certified Information Technology Professional (CITP)
CITP mengidentifikasi para CPA yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang teknologi
dan yang memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai
organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
Spesialisasi baru CITP ini mencerminkan pengakuan AICPA atas pentingnya teknologi
informasi dan hubungannya dengan akuntansi
Sepuluh kegiatan kerja yang paling penting yang dilakukan oleh para Akuntan:
1. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Perencanaan strategis jangka panjang
3. Mengelola fungsi akuntansi dan keuangan
4. Konsultasi internal
5. Anggaran jangka pendek
6. Analisis keuangan dan ekonomi
7. Perbaikan proses
8. Sistem dan operasional
9. Evaluasi kinerja (dari organisasi)
10. Analisis pelanggan dan profitabilitas produk
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan SIA:

Informasi dan Keputusan-Keputusan

A. Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Rantai Nilai (Value Chain)
Kebanyakan organisasi bertujuan menyediakan nilai untuk pelanggan mereka.
Sebuah organisasi akan menguntungkan jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari biaya
produksi atau jasa.
Rantai nilai organisasi terdiri dari lima aktivitas utama (primary activities) yang secara
langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya, yaitu:
Aktivitas Utama
Logistik Lingkar
Dalam

Pemasaran dan
Penjualan

Operasi

Logistik Lingkar Luar

Pelayanan (Jasa)
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Empat aktivitas pendukung dalam rantai nilai yang memungkinkan kelima aktivitas utama
tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.
1. Infrastruktur perusahaan
2. Sumber daya manusia
3. Teknologi
4. Pembelian (pengadaan)
Konsep rantai nilai dapat diperluas dengan mengakui bahwa organisasi harus berinteraksi
dengan para pemasok, distributor, dan pelanggan.
Rantai nilai perusahaan dan rantai nilai para pemasok, distributor, dan pelanggannya
bersama-sama membentuk sistem
Rantai Persediaan (Supply Chain)

Bahan Mentah
Pemasok
Pabrik

Distributor
Pengecer
Konsumen

SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat
dan tepat waktu, agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih
efektif dan efisien.
SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara :
1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk/jasa.
2. Memperbaiki efisiensi.
3. Memperbaiki pengambilan keputusan.
4. Berbagi pengetahuan.
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SIA yang dirancang dengan baik juga dapat membantu meningkatkan laba organisasi
dengan memperbaiki efisiensi dan efektifitas rantai persediaannya.
Langkah-langkah pengambilan keputusan:
1. Identifikasi masalah.
2. Memilih metode untuk memecahkan masalah.
3. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut.
4. Menginterpretasikan keluaran model tersebut.
5. Mengevaluasi sisi positif dari tiap alternatif yang ada.
6. Memilih dan melaksanakan solusi yang dipilihnya.
Keputusan dapat dikategorikan berdasarkan:
1. Tingkat struktur yang ada
2. Berdasarkan lingkupnya
Struktur keputusan:
1. Keputusan terstruktur bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik hingga
dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat lebih rendah dalam suatu organisasi.
Sebagai contoh, Keputusan untuk memberikan kredit ke para pelanggan lama, hanya
membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini.
Keputusan yang terstruktur sering kali dapat diotomatisasikan.

2. Keputusan semi terstruktur ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap
untuk mengambil keputusan, dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta
pertimbangan subyektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Sebagai contoh,
menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru.
3. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin.
Contoh, memilih sampul depan sebuah majalah
Ruang Lingkup Keputusan
Berdasarkan pengaruhnya, terdapat bermacam-macam jenis ruang lingkup keputusan.
1. Pengendalian Operasional berurusan dengan kinerja yang efektif dan efisien atas tugas
tertentu.
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2. Pengendalian Manajemen berurusan dengan pemakaian yang efektif dan efisien atas
sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Perencanaan Strategis berurusan dengan penetapan tujuan organisasi dan kebijakan
untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Sistem Informasi Akuntansi dan Strategi Korporat

Perkembangan baru dalam teknologi informasi cenderung kepada perancangan SIA.
SIA dan Strategi Korporat
adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah,
menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang
relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.
Strategi dan Posisi Strategis
Ada 2 strategi dasar bisnis yang dapat diikuti oleh perusahaan, berdasarkan argumentasi
seorang professor bisnis di Harvard, Michael Porter. yaitu :
1. Strategi diferensiasi produk memerlukan penambahan beberapa fitur atau pelayanan atas
produk Anda yang tidak diberikan oleh para pesaing. Dengan melakukan hal ini,
perusahaan akan dapat menetapkan harga premium ke para pelanggannya.
2. Strategi biaya rendah (low-cost) memerlukan perjuangan untuk menjadi penghasil suatu
produk atau jasa yang paling efisien.
Porter menggambarkan 3 posisi strategi dasar, yaitu :
1. Posisi strategis berdasar keanekaragaman (variety-based) melibatkan produksi atau
penyediaan sebagian dari produk atau jasa dalam industri tertentu. Contoh: Jiffy Lube
International

adalah

perusahaan

yang

mengadopsi

posisi

strategis

berdasar

keanekaragaman, dimana perusahaan tersebut tidak menyediakan jasa perbaikan mobil
yang beranekaragam, tetapi mereka berfokus pada jasa ganti oli dan pelumas.
2. Posisi strategis berdasar kebutuhan (needs-based) melibatkan usaha untuk melayani
hampir seluruh kebutuhan dari kelompok pelanggan tertentu. Termasuk didalamnya
adalah mengidentifikasi target pasar. Sebagai contoh : sebuah perusahaan yang
6

memfokuskan pada para pensiunan.
3. Posisi strategis berdasar akses (access-based) melibatkan sebagian pelanggan yang
berbeda dari pelanggan lainnya dalam hal faktor-faktor seperti lokasi geografis atau
ukuran. Hal ini menimbulkan perbedaan kebutuhan dalam melayani para pelanggan
tersebut. Contoh : Perusahaan Edward Jones mengadopsi posisi strategis berdasar
akses, dimana kantor pialang sahamnya sebagan besar terletak di kota-kota kecil yang
tidak dilayani oleh kantor pialang lainnya yang lebih besar.
Memilih sebuah posisi strategis adalah hal yang penting karena hal tersebut memungkinkan
perusahaan untuk memfokuskan usaha-usahanya atau akibatnya perusahaan berisiko
mencoba menjadi segalanya untuk semua orang.

SIA suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengadopsi
dan mempertahankan posisi strategis.
1. Pengumpulan data tiap aktivitas
2. Pengubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk
mengkoordinir (mengatur) aktivitas-aktivitasnya (pekerjaannya).
Peran Sistem Informasi Akuntansi:
1. Internet menjadikan strategi lebih penting dari sebelumnya
2. Sistem Enterprise resource planning (ERP) dirancang untuk mengatasi masalahmasalah ini karena mereka mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan
dengan SIA.
3. Kunci utama dari fitur sistem ERP adalah integrasi data keuangan dan non keuangan
operasional.
C. Proses Bisnis
Proses bisnis adalah sebuah hubungan satu kesatuan dari tugas-tugas yang melibatkan
data, unit-unit organisasi, dan sebuah urutan yang logik.
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Proses-proses bisnis selalu dipicu oleh beberapa kejadian ekonomi, dan semuanya dapat
didefiniskan secara jelas dari titik awal sampai akhir.
Proses-proses bisnis utama:
1. Penerimaan dan penyimpanan material
2. Distribusi dan pengiriman material
3. Operasi atau produksi
4. Pemasaran
5. Jasa
Proses-proses bisnis pendukung:
1. Pengadaan
2. Sumber daya manusia
3. Pengembangan teknologi
4. Infrastruktur perusahaan
Siklus-siklus pemrosesan informasi:
1. Siklus Pendapatan
2. Siklus Pengeluaran
3. Siklus Produksi
4. Siklus Keuangan
5. Siklus Pelaporan Keuangan (Siklus Akuntansi): Siklus ini memproses data dari keempat
siklus transaksi baik dengan akuntansi manajemen atau akuntansi keuangan menjadi
laporan keuangan.

Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah Sistem Informasi.
Karakteristik SIA yang membedakannya dengan subsistem CBIS lainnya :
• SIA melakasanakan tugas yang diperlukan
• Berpegang pada prosedur yang relatif standar
• Menangani data rinci
• Berfokus historis
• Menyediakan informasi pemecahan minimal
Fungsi penting yang dibentuk Sistem Informasi Akuntansi pada sebuah organisasi antara
lain :
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• Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
• Memproses data menjadi into informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan
keputusan.
• Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.
Subsistem Sistem Informasi Akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi
nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.
Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 3 subsistem:
• Sistem pemrosesan transaksi, mendukung proses operasi bisnis harian.
• Sistem buku besar/pelaporan keuangan, menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan
laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.
• Sistem pelaporan manajemen, yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan
keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan,
seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban.
Berbagai transaksi non keuangan yang tidak bisa diproses oleh Sistem Informasi Akuntansi
biasa, diproses oleh Sistem Informasi Manajemen. Adapun perbedaan keduanya adalah
• SIA mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan ngkomunikasikan
informasi keuangan
•SIM mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan
semua tipe informasi
Sebuah Sistem Informasi Akuntansi menambah nilai dengan cara:
• Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas
utama pada value chain secara efektif dan efisien.
• Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan
• Meningkatkan efisiensi
• Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan
• Meningkatkan sharing knowledge
• Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan
2 komponen Sistem Informasi Akuntansi antara lain :
Spesialis Informasi
Akuntan
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STRATEGI KORPORAT
Strategi perusahaan atau organisasi merupakan suatu wilayah kajian yang selalu menarik
untuk dicermati. Begitu banyak pendekatan yang dilakukan, mulai dari sangat kuantitatif
sampai pada belajar dari pengalaman sukses seseorang atau suatu perusahaan (best
practices).
Setidaknya, terdapat dua aliran besar yang dijadikan landasan pembahasan strategi
perusahaan, yaitu kajian tentang strategi-strategi utama (grand strategies) dan strategistrategi generik (generic strategies). Strategi utama merupakan seperangkat alternatif
strategi perusahaan yang secara umum dijadikan ‘patokan’ dalam menentukan strategi
yang akan diambil oleh suatu perusahaan. Sedangkan strategi generik ada dua, yaitu:
Porter’s generic strategies dan Glueck’s generic strategies, nama penulis yang
mengintrodusir masing-masing.

Ada tiga pokok bahasan, yaitu: (1) Strategi Generik Porter, (2) Strategi Generik Glueck, ( Strategi
Utama, dan (4) Efektivitas Industri vs Posisi Kompetitif.
1. Strategi Biaya Rendah (cost leadership)
Strategi Biaya Rendah (cost leadership) menekankan pada upaya memproduksi produk
standar (sama dalam segala aspek) dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk
ini (barang maupun jasa) biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah
terpengaruh oleh pergeseran harga (price sensitive) atau menggunakan harga sebagai
faktor penentu keputusan. Dari sisi perilaku pelanggan, strategi jenis ini amat sesuai
dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low-involvement,
ketika konsumen tidak (terlalu) peduli terhadap perbedaan merek, (relatif) tidak
membutuhkan pembedaan produk, atau jika terdapat sejumlah besar konsumen memiliki
kekuatan tawar-menawar yang signifikan.
Terutama dalam pasar komoditi, strategi ini tidak hanya membuat perusahaan mampu
bertahan terhadap persaingan harga yang terjadi tetapi juga dapat menjadi pemimpin
pasar (market leader) dalam menentukan harga dan memastikan tingkat keuntungan
pasar yang tinggi (di atas rata-rata) dan stabil melalui cara-cara yang agresif dalam
efisiensi dan kefektifan biaya. Sumber dari keefektifan biaya (cost effectiveness) ini
bervariasi. Termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan skala ekonomi (economies of
scale), investasi dalam teknologi yang terbaik, sharing biaya dan pengetahuan dalam
internal organisasi, dampak kurva pembelajaran dan pengalaman (learning and
experience curve), optimasi kapasitas utilitas, dan akses yang baik terhadap bahan baku
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atau saluran distribusi. Pada prinsipnya, alasan utama pelaksanaan strategi integrasi ke
hulu (backward integration), ke hilir (forward integration), maupun ke samping (horizontal
integration) adalah untuk memperoleh berbagai keuntungan dari strategi biaya rendah ini.
Biasanya strategi ini dijalankan beriringan dengan strategi diferensiasi. (Lihat David, 1998;
Fournier dan Deighton, 1997; Pass dan Lowes, 1997; Porter, 1980 dan 1985).
Untuk dapat menjalankan strategi biaya rendah, sebuah perusahaan harus mampu
memenuhi persyaratan di dua bidang, yaitu: sumber daya (resources) dan organisasi.
Strategi ini hanya mungkin dijalankan jika dimiliki beberapa keunggulan di bidang sumber
daya perusahaan, yaitu: kuat akan modal, trampil pada rekayasa proses (process
engineering), pengawasan yang ketat, mudah diproduksi, serta biaya distribusi dan
promosi rendah. Sedangkan dari bidang organisasi, perusahaan harus memiliki:
kemampuan mengendalikan biaya dengan ketat, informasi pengendalian yang baik,
insentif berdasarkan target (alokasi insentif berbasis hasil). (Umar, 1999).

2. Strategi Pembedaan Produk (differentiation)
Strategi Pembedaan Produk (differentiation), mendorong perusahaan untuk sanggup
menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk
(barang atau jasa) yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk
menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Cara pembedaan produk
bervariasi dari pasar ke pasar, tetapi berkaitan dengan sifat dan atribut fisik suatu produk
atau pengalaman kepuasan (secara nyata maupun psikologis) yang didapat oleh
konsumen dari produk tersebut. Berbagai kemudahan pemeliharaan, features tambahan,
fleksibilitas, kenyamanan dan berbagai hal lainnya yang sulit ditiru lawan merupakan
sedikit contoh dari diferensiasi. Strategi jenis ini biasa ditujukan kepada para konsumen
potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusannya (price
insensitive).
Perlu diperhatikan bahwa terdapat berbagai tingkatan diferensiasi. Diferensiasi tidak
memberikan jaminan terhadap keunggulan kompetitif, terutama jika produk-produk
standar yang beredar telah (relatif) memenuhi kebutuhan konsumen atau jika
kompetitor/pesaing dapat melakukan peniruan dengan cepat. Contoh penggunaan
strategi ini secara tepat adalah pada produk barang yang bersifat tahan lama (durable)
dan sulit ditiru oleh pesaing.
Resiko lainnya dari strategi ini adalah jika perbedaan atau keunikan yang ditawarkan
produk tersebut ternyata tidak dihargai (dianggap biasa) oleh konsumen. Jika hal ini
terjadi, maka pesaing yang menawarkan produk standar dengan strategi biaya rendah
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akan sangat mudah merebut pasar. Oleh karenanya, dalam strategi jenis ini, kekuatan
departemen Penelitian dan Pengembangan sangatlah berperan.
Pada umumnya strategi biaya rendah dan pembedaan produk diterapkan perusahaan
dalam rangka mencapai keunggulan bersaing (competitive advantage) terhadap para
pesaingnya pada semua pasar. (Lihat David, 1998; Fournier dan Deighton, 1997; Pass
dan Lowes, 1997; Porter, 1980 dan 1985).
Secara umum, terdapat dua bidang syarat yang harus dipenuhi ketika perusahaan
memutuskan untuk memanfaatkan strategi ini, yaitu: bidang sumber daya (resources) dan
bidang organisasi. Dari sisi sumber daya perusahaan, maka untuk menerapkan strategi
ini dibutuhkan kekuatan-kekuatan yang tinggi dalam hal: pemasaran produk, kreativitas
dan bakat, perekayasaan produk (product engineering), riset pasar, reputasi perusahaan,
distribusi, dan ketrampilan kerja. Sedangkan dari sisi organisasi, perusahaan harus kuat
dan mampu untuk melakukan: koordinasi antar fungsi manajemen yang terkait, merekrut
tenaga yang berkemampuan tinggi, dan mengukur insentif yang subyektif di samping yang
obyektif. (Umar, 1999)

3. Strategi Fokus (focus)
Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen
pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen
yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif
tidak dipengaruhi oleh harga. Dalam pelaksanaannya – terutama pada perusahaan skala
menengah dan besar –, strategi fokus diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi
generik lainnya: strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk.
Strategi ini biasa digunakan oleh pemasok “niche market” (segmen khusus/khas dalam
suatu pasar tertentu; disebut pula sebagai ceruk pasar) untuk memenuhi kebutuhan suatu
produk — barang dan jasa — khusus.
Syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup (market size),
terdapat potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing
dalam rangka mencapai keberhasilannya (pesaing tidak tertarik untuk bergerak pada
ceruk tersebut). Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu
kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Biasanya perusahaan
yang bergerak dengan strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar
tertentu (niche market), wilayah geografis tertentu, atau produk — barang atau jasa —
tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen secara baik, excellent
delivery. (Lihat David, 1998; Fournier dan Deighton, 1997; Pass dan Lowes, 1997; Porter,
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1980 dan 1985).
Teknologi Informasi dan Strategi Bisnis
Perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi strategi. Perkembangan internet
sangat mempengaruhi cara berbagai tahapan rantai nilai dilaksanakan. Contoh : untuk
produk-produk yang dapat diubah menjadi data digital, internet memungkinkan organisasi
untuk secara signifikan mempersingkat aktivitas inbound dan outbond logistics mereka.

Selain secara langsung mempengaruhi cara-cara organisasi menjalankan aktivitas-aktivitas
rantai nilai mereka, internet juga dapat secara signifikan mempengaruhi baik strategi dan
posisi strategis. Contoh: internet secara dramatis dapat mengurangi biaya, dan karenanya
membantu perusahaan mengimplementasikan strategi biaya rendah (low-cost strategy). Akan
tetapi, jika setiap perusahaan dalam industri tertentu mempergunakan internet untuk
mengadopsi strategi biaya rendah, maka pengaruhnya akan problematis. Bahkan, salah satu
hasil yang mungkin terjadi adalah persaingan harga yang ketat antar-perusahaan. Apabila hal
ini terjadi, hasil dari penghematan biaya yang diberikan oleh internet akan diperoleh para
pelanggan, bukan dikuasai oleh perusahaan dalam bentuk laba tinggi. Lebih jauh lagi, karena
setiap perusahaan dapat mempergunakan internet untuk mempersingkat aktivitas-aktivitas
rantai nilainya, sepertinya tidak mungkin perusahaan dapat menggunakan internet untuk
mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika dihadapkan dengan para
pesaingnya. Oleh karena itu, begitu sebagian besar perusahaan dalam suatu industri mulai
mengintegrasikan secara penuh internet ke dalam rantai nilai mereka, pengaruhnya mungkin
adalah mendorong perusahaan untuk bergeser dari mengikuti strategi biaya rendah, ke
semacam bentuk strategi diferensiasi produk.

Internet juga dapat mempengaruhi keinginan relatif untuk mengikuti ketiga posisi strategis
yang digambarkan sebelumnya. Sebagai contoh, dengan secara drastis mengurangi atau
menghilangkan halangan geografis, internet membuat produk suatu perusahaan tersedia di
hampir semua tempat. Konsekuensinya adalah merupakan hal yang sulit untuk membuat atau
mempertahankan posisi strategis berdasar akses. Ini hanyalah suatu contoh tentang
bagaimana cara internet dapat mempengaruhi strategi dan pilihan posisi strategis
perusahaan.

Peran SIA
SIA suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengadopsi
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dan mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas
membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal lain yang juga penting adalah sistem
informasi harus mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan maupun nonkeuangan dari aktivitas-aktivitas organisasi.
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