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ABSTRAK
Muchammad Syoflan Agus/22201 l2J3/20l5/Penjlaian F:rektivi(a<i Penerapan Si-stem
Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dalam Pelaporan keuangan Pada Dinas Koperasi,
U M K M , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan ilir/ Sistem informasi Akuntansi.
Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah erektivilas penerapan sistem informasi akuntansi
berbasis komputer dalam pelaptiran keuangan pada Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian Dan
i'erdagangan Kabupaten Ogan llir. Dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem
informa,si akuntansi berbasis komputer. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis. bagi Dinas
Koperasi. U M K M . Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan llir dan almamater.
Jenis penelitian Ini adalah penelitian deskriptif. Adapun operasional variabel yaitu sistem
informasi akuntansi berbasis komputer. Vlnil penelitian adalah Dinas Koperasi. U M K M ,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Dir. yang beralamat di Jin. Rava lintas limur K M
3.5 kabupaten ogan ilir. ripn(0711) 580409. Data yang digunakan adalah data primer dan data
skundcr dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. dokumentasi dan gambaran
umum dinas terkait. Analisis data \ang digunakan dalam penelitian In! adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada Dinas
Koperasi. U M K M . Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan llir dilihat dari enam indikator
yaitu indikator keamanan data, waktu. ketelitian, relavansi, variasi laporan, kenyamanan (isik,
keakuratan. dan kualitas informasi termasuk kedalam kriteria kurang baik karcna kurangnya
penguasaan sistem pada sumber daya manusianya sehingga perlu diberikan pelatihan khusus
mengenai sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan pelatihan mengenai hardware dan
software.
Kata K u n c i : Efektivitas dan Sistem informasi akuntansi berbasis komputer.

xiv

ABSTRACK
Muchammad Syofian Agus/222011233/201S/Effectiveness Assessment Application of
Computer-Based Accounting Information System In Financial Reporting At the Department of
Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Ogan Ilir/Accouttting Information Systems.
The formulation of the problem is how the effectiveness of the application of computer-based
accounting information systems in financial reporting at the Department of Cooperatives. SMEs.
Industry and Trade Ogan llir. In order to determine the effectiveness of the application of
computer-based accounting information system. This re.search is u.sejul for writers, for the
Department of Cooperatives, SMEs. Trade and Industry Ogan llir and almamater.
This research is a descriptive study. The operational variables of computer-based accounting
information system. Is a research unit of the Department of Cooperatives. SMEs. Trade and
Industry Ogan ITir, which is located at Jin. KM 3.5 turnpike east district ogan ilir. Phone number
(0711) 580409. The data used are primary data and secondary data with data collection using
interviews, documentation and general description of the relevant office. Analysis of the data used
in this study is quaiitalive.
The results showed that computer-based accounting information systems ai the Department of
Cooperatives. .SMEs. Trade and Industry Ogan llir views of six indicators, namely the indicator
data security, time, accuracy, relevar^e of, variation of the report, physical comfort, accuracy,
and quality of information included in the criteria less well because of lack of mastery of the
human resources system that should be given special training on computer-based accounting
information systems and training on hardware and software.
Keywords: Effectiveness and computer-based accounting information system.
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BABl
PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah
Instansi atau perusahaan baik itu instansi pemerintahan
perusahaan

swasta memerlukan sebuah sistem untuk

maupun

mempermudah

penyimpanan ataupun pengolahan data dalam melakukan tugas dengan
baik, terlebih dengan kemajuaan teknologi informasi saat ini yang telah
berkembang dengan pesat serta sangat beragam. Hadimya teknologi, dapat
membantu para manajer perusahaan dalam kegiatan organisasi bisnis.
Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan
mengakses

data,

menghasilkan

dan

menyampaikan

keluaran

serta

mengendalikan seluruh sistem.
Bodnard dan Hopwood (2006: 3) menyatakan bahwa Sistem Informasi
Akuntansi ( S I A ) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan
peraiatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya
ke dalam informasi. Saiah satu komponen dari sistem informasi akuntansi
yaitu teknologi. Grande (2011) menyatakan bahwa sistem infonnasi
akuntansi ( S I A ) adalah suatu alat yang termasuk

kedalam bidang

Teknologi Informasi dan Sistem ( T I ) , yang dirancang untuk membantu
dalam pengolahan dan pengendalian topik yang terkait dalam bidang
ekonomi keuangan. Handojo, Dkk (2004) menyatakan bahwa tujuan
pengembangan Sistem Informasi Akuntansi ( S I A ) adalah untuk menambah
nilai bagi perusahaan, yaitu menghasilkan infonnasi yang akurat, tepat
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2

waktu, penerapan Sistem Infonnasi Akuntansi yang meningkatkan kualitas
dan mengurangi biaya, meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat
dan meningkatkan pengetahuan (knowledge sharing),
Dalam pengolahan sistem infonnasi secara efektif menjadi sumber
daya yang bemilai, pengembangan sistem informasi akuntansi akan lebih
baik menggunakan komputer. Aviana (2012) menyatakan sistem infonnasi
akuntansi terkomputensasi

adalah sistem informasi akuntansi dimana

semua proses transaksi dilakukan atau dibantu secara komputer dan
terpusat, baik untuk melakukan input, proses dan output data. Keuntungan
dari sistem informasi akuntansi terkomputensasi

adalah

peningkatan

kecepatan keakuratan pengolahan data informasi akuntansi.
Kebutuhan informasi dari pemakai sistem informasi akuntansi dapat
terpenuhi dengan lebih cepat, akurat dan resiko kesalahan yang relatif
kecil, karena semakin banyak instansi pemerintahan dan

perusahaan

swasta yang menggunakan jasa komputer untuk proses data akuntansinya
seiring perkembangan teknologi komputer yang semakin maju. Sri Dewi
dan Ni Luh (2012: 2) menyatakan bahwa implementasi sistem informasi
akuntansi berbasis komputer dalam lembaga publik akan memungkinkan
kesadaran masalah organisasi, strategi dan kebijaksanaan untuk mencapai
tujuan yang diusulkan dan pemanfaatan

dana publik, masing-masing

evaluasi kritis terhadap keadaan sebenarnya. Dalam penerapannya sistem
informasi akuntansi berbasis komputer dapat membatu mengolah data
keuangan menjadi informasi bagi pihak yang membutuhkan.
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Efektivitas sistem

informasi dapat digambarkan

dengan adanya

kepuasaan yang dapat dirasakan oleh pengguna atau penerima informasi.
Sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi yang
memadai dan dibutuhkan organisasi adalah sistem informasi yang mampu
mengolah informasi, baik itu internal maupun ekstemal menjadi berguna
bagi organisasi.
Variabel efektivitas sistem informasi berbasis komputer dapat dinilai
dari 6 indikator dan kemudian penulis mencoba menambah 2 indikator lagi
yaitu keakuratan dan kualitas informasi yang diambil dari penelitian Pitria
(2013). Bodnard dan Hopwood (2006: 459-460) menyatakan ukuran
efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah
keamanan data, waktu ketelitian, relevansi, variasi laporan, kenyamanan
flsik. Keamanan data adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk
menjaga

keamanan data agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab

seperti

hacker.

Variabel

waktu juga

sangat

dipertimbangkan oleh para pemakai sistem sebab semakin cepat sistem itu
dapat menyelesaikan suatu perkerjaan maka itu berarti semakin cepat
pemakai sistem tersebut memperoleh hasilnya. Variabel ketelitian adalah
tingkat ketelitian didalam suatu anaiisa data sangat diperlukan karena
semakin bagus tingkat ketelitianya maka hasil anaiisa tersebut akan
semakin akurat atau tingkat kesalahan akan semakin kecil dan kualitas
informasi semakin baik. Variabel relevansi adalah tinggi

rendahnya

relevansi dari output yang diperoleh terutama didalam pencatatan data,

4

analisis data, penyajian data, sistem terhadap pengguna sistem dan lainnya
sangat menentukan baik buruknya informasi yang akan digunakan didalam
mengambil keputusan. Variabel variasi laporan menyajikan variasi laporan
keuangan, sistem harus dapat membuat laporan yang bervariasi dan sesuai
dengan kebutuhan atau keperluan dari pengguna laporan tersebut. Variabel
kenyamanan fisik adalah suasana lingkungan kerja yang mendukung,
sumber daya manusia yang profesional sehingga kenyamanan dalam
berkeija dapat dicapai secara maksimal.
Penelitian terhadap sistem informasi akuntansi berbasis

komputer

sudah pemah dilakukan sebelumnya oleh Ni Putu (2014), meneliti tentang
Persepsi Pengguna

Informasi Tentang Efektivitas Penerapan

Sistem

Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada PT. Adira Dinamika
Multifinance, tbk Kantor Cabang Singaraja. Hasil penelitian ini termasuk
kriteria efektif. Penelitian terhadap sistem informasi akuntansi berbasis
komputer juga dilakukan sebelumnya oleh Yuliana (2015), meneliti
tentang Penilaian Efektivitas Penerapan

Sistem Informasi Akuntansi

Berbasis Komputer Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini termasuk kriteria efektif. Penelitian
terhadap sistem informasi akuntansi berbasis komputer juga dilakukan
sebelumnya oleh Pratiwi (2013) yang beijudul Analisis Atas Efisiensi dan
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terkait Pengendalian
Internal pada S T I E Widya Gama Lumajang. Hasil penelitian ini termasuk
kriteria cukup baik.
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Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Ogan Ilir merupakan salah satu instansi pemerintah yang menggunakan
sistem informasi akuntansi berbasis komputer sejak awal tahun 2011.
Sistem informasi akuntansi yang digunakan yaitu menggunakan sistem
informasi manajemen

daerah ( S I M D A ) .

Sistem informasi ini dapat

memonitoring dan membantu proses kinerja sehingga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan pada dinas tersebut. Kelebihan lain dari sistem
informasi ini dalam perekapannya lebih efektif, dalam sistem informasi ini
sudah terdapat laporan yang otomatis telah ada dalam sistem tersebut
seperti laporan neraca dan Iaporan realisasi dan dalam perhitungannya
lebih akurat dibanding dengan sistem manual.
Dari hasil wawancara penulis, Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian
Dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir masih memiliki kendala dalam
keterbatasan

sumber

daya manusia yang belum

menguasai

sistem

pengolahan data baik dalam bentuk perhitungan maupun transaksi berbasis
komputer yang nantinya diharapkan agar penyajian data lebih akurat.
Kendala tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan laporan
yang

seharusnya

dibuat

setiap

periode

keterlambatan dalam penyelesaiannya.

sebulan

sekali

memiliki

6

Table 1.1
Jadwal Pelaporan Keuangan Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2014
No

Bulan

Deadline Pelaporan

I
Januari
2
Fabruari
3
Maret
4
April
5
Mei
6
Juni
7
Juli
8
Agustus
9
September
10
Oktober
1) November
12 Desember
Sumber: Penulis, 2015

30 Januari
28 Februari
30 Maret
30 April
30 Mei
30 Juni
30 Juli
30 Agustus
30 September
30 Oktober
30 November
30 Desember

Tanggal Pelaporan
30 Januari
8 Maret
14 April
20 Mei
18 Juni
12 Juli
10 Agustus
10 September
20 Oktober
16 November
14 Desember
30 Desember

Telat
Pelaporan
8 Hari
15 Hari
20 Hari
19 Hari
12 Hari
11 Hari
11 Hari
20 Hari
17 Hari
14 Hari

Keterbatasan yang dimiliki akan mempengaruhi penerapan sistem
informasi akuntansi berbasis komputer dalam hal keamanan data, waktu,
ketelitian, relevansi, variasi laporan, kenyamanan flsik, keakuratan dan
kualitas informasi. Efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi
berbasis komputer yang diterapkan instansi pemerintah sangat penting,
karena dari hal itulah instansi pemerintah dapat mengukur keberhasilan
sistem informasi yang diterapkan.
Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan judul "Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi Berbasis Komputer Dalam Pelaporan Keuangan Pada
Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Ogan Ilir".
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang akan dtbahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam
pelaporan keuangan pada dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan
perdagangan Kabupaten Ogan Ilir?
C . Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi
berbasis komputer dalam pelaporan

keuangan

pada dinas koperasi,

U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan ilir.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan
memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:
1.

Bagi Peneliti
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

menambah

wawasan,

pengetahuan dan gamabaran yang lebih jelas tentang efektivitas
penerapan

sistem infonnasi akuntansi berbasis komputer

dalam

pelaporan keuangan pada dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan
perdagangan Kabupaten Ogan Ilir.
2.

Bagi

Dinas Koperasi,

Kabupaten Ogan llir.

UMKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
gambaran dalam efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi
berbasis komputer dalam pelaporan keuangan pada dinas koperasi,
U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan llir, dimana
dinas tersebut memberikan pelatihan yang khusus tentang sistem
informasi akuntansi berbasis komputer pada dinas koperasi, U M K M ,
perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan Ilir.
3.

Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menajdi referensi tambahan,
manambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian
bagi penulisan dimasa yang akan datang menegenai
penerapan

efektivitas

sistem informasi akuntansi berbasis komputer

dalam

pelaporan keuangan pada dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan
perdagangan Kabupaten Ogan Ilir.

B A B 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pratiwi (2013) yang beijudul
Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Sistem
Akuntansi Terkait Pengendalian
Lumajang.

Rumusan

masalah

Internal
yaitu

pada S T I E

bagaimanakah

Informasi

Widya Gama
Efisiensi

dan

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terkait Pengendalian
Internal pada S T I E Widya Gama Lumajang?. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui

Efisiensi

dan

Efektivitas Penerapan

Akuntansi Terkait Pengendalian
Lumajang.

Metode penelitian

menggunakan

pendekatan

Sistem

Internal pada S T I E

yang digunakan

kualitatif

dengan

dalam

Informasi

Widya Gama
penelitian

mengunakan

ini

metode

wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa Efisiensi dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi
Terkait Pengendalian Internal pada S T I E Widya Gama Lumajang cukup
baik.
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ni Putu (2014) yang beijudul
Persepsi

Pengguna Informasi Tentang Efektivitas Penerapan Sistem

Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada PT. Adira Dinamika
Multifinance, Tbk Kantor Cabang Singaraja. Rumusan masalah yaitu
bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer
pada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk kantor cabang Singaraja dan
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bagaimanakah persepsi pengguna informasi tentang efektivitas penerapan
sistem

infonnasi

berbasis

komputer

pada

PT. Adira

Dinamika

Multifinance, Tbk kantor cabang Singaraja?. Tujuan dari penelitian ini
untuk

mengetahui

penerapan

sistem

informasi

akuntansi

berbasis

komputer dan untuk mengetahui persepsi pengguna informasi terhadap
efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada
PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk kantor cabang Singaraja. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan Jenis
data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan
deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi
pengguna informasi tentang efektivitas penerapan sistem

informasi

berbasis komputer berada dalam kategori sangat efektif.
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yuliana (2015) yang berjudul
Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem informasi Akuntansi Berbasis
Komputer Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera
Selatan. Rumusan masalah yaitu Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Sumatera

Selatan?. Tujuan dari

penelitian

ini

untuk

mengetahui Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis
Komputer Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan.
Sumber data pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan
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analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan efektivitas penerapan
sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan termasuk kedalam kriteria
efektif.
Tabel I M
Persamaan dan Perbedaan Penelitian
No
I

2

Judul, Peneliti dan
Tahun Penelitian
Analisis Atas Efisiensi
dan Efektivitas
Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi
Terkait Pengendalian
Internal pada S T I E
Widya Gama Lumajang
(Pratiwi Nindya
Ningrum, 2013)

Persepsi Pengguna
Informasi Tentang
r. Vt 11/11Q c iCllCrapaH
1/ / . f i / . r \ n n
C-lCKllVluld
Sistem informasi
Akuntansi Berbasis
Komputer pada PT
Adira Dinamika
Multifinance, tbk
Kantor Cabang
Singaraja (Ni Putu
Lestari, 2014)
Penilaian Efektivitas
3
Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi
Berbasis Komputer
Pada Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi
Sumatera Selatan
(Yuliana Puspitasari,
2015)
Sumber: Penulis 2015

Persamaan

Perbedaan

Metode
penelitian dalam
menganalisis
data sama-sama
menggunakan
analisis
kualitatif

Penelitian sebelumnya
dilakukan pada S T I E
Widya Gama di
lumajang sedangkan
penelitian sekarang
dilakukan pada dinas
koperasi, umkm,
perindustrian dan
perdagangan kabupaten
ogan ilir
Penelitian sebelumnya
menggunakan metode
pcncllllall KUdllullll Udll
kuantitatif sedangkan
penelitian sekarang
hanya menggunakan
analisis kualitatif

Tujuan dalam
penelitian ini
cntTiQ c<imQ

tncrtn

soiTid-siinia ingin
mengetahui
penerapan
sistem informasi
akuntansi
berbasis
computer
Jenis Penelitian
sama-sama
menggunakan
penelitian
deskriftif

Penelitian sebelumnya
menggunakan 6
indikator penelitian
dalam operasional
variabel sedangkan
penelitian sekarang
menambahkan 2
indikator dalam
operasional variabel
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B . Landasan Teori
1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
a. Pengertian Sistem
Pendefinisian sistem dapat dilakukan dengan dua pendekatan
yaitu pendekatan fisik dan pendekatan atas fungsi. Secara fisik sistem
adalah sekumpulan dari unsure/elemen yang berinteraksi dan bekerja
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan
secara fungsi sistem adalah jaringan dari prosedur-prosedur

yang

berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersamasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Hall (2009: 9) menyatakan sistem adalah kelompok dari dua
atau lebih komponen yang saling berhubungan dan memiliki tujuan
yang sama. Brien (2005: 29) menyatakan sistem adalah sekeiompok
komponen yang saling berhubungan, berkerjasama untuk mencapai
tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output
dalam proses tranformasi keluaran. Ni Putu dan I Gusti (2014: 372)
menyatakan sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling
terkait untuk mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa sistem
merupakan sekumpulan sumber daya dari dua atau lebih komponen
yang saling berhubungan serta bekeijasama untuk mencapai tujuan
bersama dengan menerima input dan menghasilkan output dalam proses
tranformasi keluaran.
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1) Komponen dan Karakteristik Sistem
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen

yang saling

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu
kesatuan. Komponen-komponen

sistem atau elemen-elemen

sistem

dapat berupa suatu sub-sistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap
sistem tidak perduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponenkomponen atau subsistem-subsistem.

Setiap sub-sistem

mempunyai

sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan
mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Apabila dibayangkan
dalam suatu sistem ada suh-sistem yang tidak berfungsi sebagaimana
mestinya, tentunya sistem terssebut tidak akan berjalan atau mungkin
juga sistem tersebut tidak akan beijalan atau mungkin juga sistem
tersebut rusak sehingga tujuan sistem tersebut tidak tercapai.
Sistem

mempunyai

3(tiga) komponen

dasar

yang

saling

berinteraksi, yaitu:
1) Input (masukan), meliputi menangkap dan mengumpulkan elemen
yang memasuki sistem untuk diproses.
2) Processing

(proses), meliputi proses perubahan yang mengubah

input menjadi output.
3) Output (keluaran atau hasil), meliputi perpindahan elemen yang telah
dihasilkan oleh proses perubahan kedalam tujuan akhimya.
Sistem
meliputi

mempunyai

fasilitas

(berdasar

karakteristik
tinjauan

atau

sifat-sifat

komponen)

dan

tertentu,
aktivitas
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(berdasarkan

tinjauan

prosedur),

dan

apabila

ditinjau

berdasar

komponen-komponen yang membangun sistem maka terdiri atas.
1) Tujuan Sistem
Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin
dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa dicapai,
maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu
cirri-ciri atau kriterianya.
2) Batas Sistem
Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara
sistem dan lingkungannya. Batas sistem ini bagi umat manusia
sangat relatif dan tergantung kepada tingkat pengetahuan dan situasi
serta kondisi yang dirasakan oleh orang yang melihat sistem
tersebut
3) Sub Sistem
Sub sistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Sub
sistem ini bisa fisik ataupun abstrak. Sub sistem memiliki sub sistem
yang lebih kecil dan seterusnya.
4) Hubungan Sistem
Hubungan sistem adalah hubungan yang terdiri antara sub sistem
dengan sub sistem lainnya yang setingkat atau antara sub sistem
dengan sistem yang lebih besar.
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5) Input-proses-output
Tiga macam komponen suatu sistem/sub sistem adalah input, proses
dan output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk kedalam
suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi
output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan
tujuan dari keberadaan sistem.

2) KlasiTikasi Sistem
Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang,
diantaranya sebagai berikut:
1) Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak {abstract system) dan
sistem fisik {physical system). Sistem abstrak adalah sistem yang
berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik seperti
sistem teologia. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada
secara fisik, seperti sistem akuntansi, sistem produksi dan lain
sebagai nya.
2) Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah {natural system) dan
sistem buatan manusia {human made system). Sistem alamiah adalah
sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh mmiusia.
Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah
sistem yang dirancang oleh manusia, sistem ini melibatkan interaksi
antara manusia dengan mesin disebut dengan human machine system
atau ada yang menyebutnya dengan man-machine system. Sistem
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informasi
menyangkut

merupakan

contoh

penggunaan

man-machine

computer

yang

system,

kerena

berinteraksi

dengan

manusia.
3) Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic system)
dan

sistem

beroperasi

tak

tentu

(probabilistic

dengan tingkah

system).

laku yang sudah

Sistem

tertentu

dapat diprediksi.

Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti,
sehingga output dari sistem dapat diramalkan. Sistem computer
adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat
dipastikan berdasarkan program-program

yang dijalankan. Sistem

tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat
diprediksi karena mengandung unsure probabilitas.
4) Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan
sistem terbuka (open system). Sistem tertutup merupakan sistem
yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan
luamya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur
tangan dari pihak luar. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi
kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada
hanyalah relatively closed system (secara relative tertutup, tidak
benar-benar

tertutup).

Sistem

terbuka

adalah

sistem

yang

berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini
menerima masukan dan menghasilkan output untuk lingkungan luar
atau sub sistem yang lainnya. Karena sistem sifatnya terbuka dan
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terpengaruh oleh lingkungan luamya, maka suatu sistem harus
mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem yang baik
harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relative tertutup
karena sistem tertutup akan bekeija secara otomatis dan terbuka
hanya untuk pengaruh yang baik saja.

b. Pengertian Informasi
Secara umum informasi merupakan data yang telah diolah
menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau
keterangan

yang

ditujukan

bagi

penerima

dalam

pengambilan

keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. Dan informasi
yang telah diolah dapat digunakan pula dengan proses pengambilan
keputusan.
Dengan kata lain sesuatu yang awalnya dianggap tidak memiliki
arti setelah melalui pengolahan yang mengakibatkan memiliki arti dan
fungsi yang lebih, maka dikategorikan sebagai informasi. Sedangkan
data adalah bahan dasar pembuatan informasi. Data merupakan bentuk
mentah yang perlu diolah lebih lanjut.
Jogiyanto (2005:10) menyatakan informasi adalah data yang
diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang
menerimanya. jogiyanto

(2005:10) kualitas dari suatu

tergantung dari tiga hal, yaitu:

informasi
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a. Accurate (akurat)
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau
menyesatkan.
b. Relevant (cocok atau sesuai)
Informasi

yang

relevan

harus

mempunyai

manfaat

bagi

penggunanya.
c. 7"/me/y (tepat waktu)
informasi yang datang pada penerimanya tidak boleh terlambat.
Informasi yang sudah using tidak akan mempunyai nilai lagi.

c. Pengertian Sistem Informasi
Jogiyanto (2005:11) menyatakan

bahwa Sistem Informasi

adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bermanfaat
manajeriai dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun
menurut

Lilis

dan

Sri (2011:13) Sistem

Informasi

merupakan

komponen-komponen dari sub sistem yang saling berhubungan dan
bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu
mengolah data menjadi infonnasi.
Dari

pengertian

sistem

informasi

diatas,

maka

dapat

disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat
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oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi
untuk mencapai tujuan yaitu menyajikan informasi.
Tiga subsistem utama sistem informasi akuntansi diatas, yaitu:
1. Transaction

Processing

System

(Sistem

Pemrosesan

Tranksaksi)
Sistem pemrosesan transaksi mendukung operasi bisnis tiap
hari dengan sejumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para
pemakai
2. General

Ledger/Financial

Reporting

System

(Sistem

Pelaporan Buku Besar/Keuangan)
Menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba mgi,
neraca, arus kas dan laporan lainnya.
3. Management

Reporting

System

(Sistem

Pelaporan

Manajemen)
Menyediakan manajemen internal dengan laporan keuangan
dengan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk
mengambil keputusan

seperti

laporan anggaran,

laporan

pertanggung jawaban dan laporan lainnya.

1) Elemen Sistem Informasi
Dalam suatu sistem informasi terdapat elemen-elemen seperti:
a) Perangkat Keras (Hardware)
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Perangkat

keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas

computer (pusat pengelola, unit masukan/keluaran), peraiatan
penyiapan data dan terminal masukan/keluaran

mencakup

piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer.
b) Perangkat Lunak (Software)
Sekumpulan intruksi yang memungkinkan perangkat keras
untuk dapat memproses data.
c) Prosedur (Procedure)
Sekumpulan

aturan

yang

dipakai

untuk

mewujudkan

pemrosesan data dan pembangkit keluaran yang dikehendaki.
d) Manusia (Human)
Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan
sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem
informasi.
e) Basis Data (Database)
Sekumpulan table, hubungan dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan penyimpanan data. File yang berisi program dan data
dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik
seperti hard disk. File juga meliputi keluaran tercetak dan
catatan lain diatas kertas, mikro film dan lain sebagainya.
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d. Pengertian Akuntansi
Untuk memahami konsep sistem informasi akuntansi maka
terlebih dahulu harus mengetahui tentang akuntansi. Menurut Lilis dan
Sri (2011:14) menyatakan bahwa Akuntansi merupakan suatu proses
mengidentifikasi suatu transaksi dan mengukumya untuk menghasilkan
informasi

ekonomi atau

informasi akuntansi untuk pengambilan

keputusan bagi yang membutuhkan informasi tersebut. Fungsi utama
akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin dapat menghasilkan
berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan
dan dapat dipercaya dan secara keseluruhan informasi akuntansi
tersebut mengandung arti berguna.
Kesimpulan dari pemyataan diatas adalah terdapatnya hubungan
yang erat antara akuntansi dan sistem informasi, hubungan erat ini
dikenal dengan istilah sistem informasi akuntansi.

e. Pengertian Sistem Infonnasi Akuntansi
Mcleod dan Schell (2008: 11) menyatakan informasi adalah data
hasil pemerosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu
hal yang belum diketahui kepda pengguna. Sri Dewi dan Ni Luh (2012:
4) menyatakan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang
digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan kriteria
relavan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas dapat dikuantifikasi dan
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konsisten. Informasi yang diolah harus memberikan manfaat bagi para
pengguna informasi.
Homgren dan Harrison (2007: 4) menyatakan akuntansi adalah
sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data
menjadi

laporan, dan

mengkomunikasikan hasilnya kepada

para

pengambil keputusan. Ni Putu dan I gusti (2014: 372) menyatakan
akuntansi

adalah

suatu

sistem

informasi, memengkomunikasikan

informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang.
Informasi

merupakan

suatu

komponen

yang

terpenting

untuk

mengambil keputusan untuk saat ini atau masa yang akan datang dalam
suatu perushaan atau suatu organisasi.
Bodnard dan Hopwood (2006: I ) menyatakan sistem informasi
akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan
peraiatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data
lainnya ke dalam informasi. Fairus (2014: 3) sistem informasi akuntansi
merupakan

metode

dan

prosedur

untuk

mengumpulkan,

mengklasifikasikan dan melaporkan informasi operasi dan keuangan
sebuah perusahaan. Sistem informasi yang diterapkan oleh organisasi
dan perusahaan akan menghasilkan informasi yang akurat,tepat waktu,
dan dapat diandalkan.
Dapat

disimpulkan

bahwa

sistem

informasi

akuntansi

merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peraiatan yang
dirancang dalam bentuk metode serta prosedur untuk mengumpulkan.
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mengklasifikasikan dan melaporkan infonnasi operasi serta keuangan
sebuah perusahaan.
Dalam menjalankan fungsinya sistem informasi akuntansi harus
mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada
manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan
informasi-informasi

yang

berguna

terutama

dalam

menunjang

informasi

akuntansi,

perencanaan dan pengendalian.
Ada

beberapa

tujuan

dari

sistem

diantaranya adalah:
a. Member informasi yang dapat dipercaya.
b. Member informasi yang membantu para pemakai laporan dalam
menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
c. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan
dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai
laporan keuangan.
d. Mengurangi biaya penyelenggaraan

administrasi ketingkat yang

lebih rendah dari pada nilai manfaatnya.
Barry E.Cushing dan Marshall B.Romney yang dikutip dari
Febryanty (2009) sistem informasi akuntansi dikatakan memadai jika
didaiamnya terkandung karakteristik seperti:
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a. Usefulness (berguna)
Sistem harus menghasilkan suatu informasi yang berguna, artinya
informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan
tepat waktu sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.
b. Economy (ekonomi)
Seluruh komponen dari sistem harus bersifat ekonomis, artinya
sistem

harus mampu memberikan

dibandingkan

dengan

pengeluaran

manfaat
yang

yang lebih besar
dikeluarkan

untuk

pengadaan sistem tersebut.
c. Reability (anda])
Produk dari suatu sistem harus bisa diandalkan dan infonnasi yang
dihasilkan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga
keputusan yang dihasilkan benar-benar keputusan yang tepat sesuai
dengan apa yang dihasilkan sistem.
d. Customers Service (pelayanan konsumen)
Sistem harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien
kepada pelanggan sehingga mampu memberikan kontribusi positif
terhadap kenaikan laba.
e. Ca/^ac/ry (kapasitas)
Kapasitas suatu sistem harus memadai untuk menghadapi operasi
pada kapasitas penuh (full capacity) seperti halnya pada saat operasi
berjalan normal.
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^.Simplicity (sederhana)
Sistem harus sederhana sehingga semua struktur dan operasinya
dapat dimengerti, serta semua prosedumya dapat diikuti dengan
mudah dan tidak akan membingungkan pemiliknya.
g. Flexibility (luwes)
Sistem harus bersifat luwes dalam menampung dan menghadapi
semua perubahan yang teijadi didalam maupun diluar organisasi
sehingga menghasilkan informasi perencanaan dan pengendalian.

2. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer
a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer
Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih kompanen yang
saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama (Hall, 2009:6).
Brien (2005:29) menyatakan sistem adalah sekeiompok komponen yang
saling berhubungan, bekeijasama untuk mencapai tujuan bersama
dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses
transformasi yang teratur.
Jogiyanto (2005:10) menyatakan informasi adalah data yang
diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang
menerimanya. Bodnard dan Hopwood (2006: I ) informasi adalah data
yang berguna kemudian diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan.
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Menurut Lilis dan Sri (2011:14) menyatakan bahwa Akuntansi
merupakan

suatu

proses

mengidentifikasi

suatu

transaksi

dan

mengukumya untuk menghasilkan informasi ekonomi atau informasi
akuntansi untuk pengambilan

keputusan

bagi yang

membutuhkan

informasi tersebut. Baridawan (2002:1) menyatakan akuntansi adalah
suatu

kegiatan jasa yang dapat

digunukan

dalam

pengambilan

keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih altcmative-altematif dari
suatu keadaan, terutama yang mempunyai sifat keuangan.
Bodnard dan Hopwood (2006: 6) menyatakan sistem informasi
akuntansi berbasis komputer merupakan suatu rangkaian perangkat
keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentraformasikan data
menjadi informasi yang berguna. Ni Putu dan I Gusti (2014: 372)
menyatakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer merupakan
sistem informasi akuntansi dimana sistemnya dibagi menjadi dua
kelompok besar yaitu sistem hatch dan sistem real time. Sri Dewi dan
Ni Luh (2012: 5) menyatakan sistem informasi akuntansi berbasis
komputer memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat meningkatkan
efesiensi khususnya jika volume data yang diolah cukup

besar,

pengolahan data dengan menggunakan komputer lebih mudah karena
komputer btsa melakukan perhitungan

secara otomatis,

komputer

mampu menyajikan informasi secara cepat dan dengan kecermatan
tinggi.
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Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis
komputer merupakan suatu rangkaian perangkat keras dan perangkat
lunak dimana sistemnya terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu
sistem

batch

dan

sistem

real

time

yang

dirancang

untuk

mentranformasikan data menjadi informasi yang berguna, sehingga
dapat meningkatkan efisiensi khususnya pengolahan data dalam volume
besar, serta dapat menyajikan informasi secara cepat dan dengan
kecermatan tinggi.
Jogiyanto (2005:72) menyatakan
computer
efisiensi

sistem akuntansi

berbasis

memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat meningkatkan
khususnya jika volume data yang diolah cukup

besar,

pengolahan data dengan menggunakan computer lebih mudah karena
computer

bisa melakukan perhitungan

secara otomatis,

computer

mampu menyajikan informasi secara cepat dan dengan kecermatan
tinggi.

Selain

kelebihan

tersebut

komputer

memiliki

beberapa

kelemahan antara lain computer hanyalah alat, komputer memerlukan
program aplikasi, computer terbatas pada kemampuan alogoritmis.

b. Perangkat Pengolah Data
Sri Dewi dan Ni Luh (2012: 6) semua pengolah data, baik yang
dilaksanakan secara manual maupun secara elektronik terdiri dari
kegiatan input, proses dan output. Secara garis besar

perangkat

pengolah data dibagi menjadi dua bagian yaitu perangkat

keras
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(hardware)

dan perangkat

lunak (software).

Manusia

(brainware)

merupakan satu bagian yang tidak dapat dilupakan sebagai pemakain
yang menjalankan komputer tersebut. Hardware terdiri dari CPU, input
equipment, output equipment, computer communication equipment, dan
secondary storage. Software terdiri dari program aplikasi, sistem
operasi dan bahasa komputer. Brainware terdiri dari system analyst.
System programmer, programmer, operator komputer dan data entry
operator.

c. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Proses

penggunaan

SIMDA

telah

sesuai

dengan

amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengolahan

Keuangan

Daerah.

Secara umum,

sistem

informasi

manajemen ( S I M ) merupakan suatu sistem yang dapat membantu
manajemen

didalam pengumpulan

data, pengolahan

serta analisis

evaluasi data dan menyajikan kedalam batas informasi yang bemilai
dan akhimya sampai pada pengambilan keputusan dimana informasi ini
berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen. Helens (2014: 4)
aplikasi sistem manajemen daerah yang dikembangkan oleh badan
pengawasan keuangan dan pembangunan ( B P K P ) dan dikenal dengan
aplikasi SIMDA mempakan salah satu produk dari teknologi sistem
informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia
dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Aplikasi
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SIMDA

merupakan

aplikasi

database

yang

bertujuan

untuk

mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( S K P D ) .

3. Efektivitas
a. Pengertian Efektivitas
Mardiasmo (2009: 132) efektivitas merupakan hubungan antara
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Berdasarkan
pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu
kemampuan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber
daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan
organisasi. Indra (2006: 336) menyatakan efektivitas merupakan
hubungan antara output dan tujuan yang efektivitas diukur berdasarkan
seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Handoko
(2008: 7) menyatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih
tujuan atau peraiatan yang tepat waktu untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, menyangkut bagaimana mel^ukan perkerjaan yang
benar.
Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan
organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada
dengan sebaik mungkin, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan
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yang benar sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

b. Ukuran

Efektivitas

Sistem

Informasi

Akuntansi

Berbasis

Komputer
Bodnard

dan

Hopwood

(2006: 459) menyatakan

ukuran

efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer
adalah keamanan data, waktu, ketelitian, relevansi, variasi laporan, dan
kenyaman fisik.Sri Dewi dan Ni Luh (2012: 7) menyatakan ukuran
efektivitas sistem informasi berbasis komputer adalah keamanan data,
waktu, ketelitian, relevansi, variasi laporan, dan kenyamanan

fisik.

Cede Deny dan I Ketut (2014: 794) menyatakan ukuran efektivitas
sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah sebagai berikut:
1) Keamanan Data
Keamanan data merupakan

tingkat

kemampuan

sistem

untuk

mengantisipasi apabila terjadi kejadian-kejadian yang tak terduga
yang mampu menggangu proses berjalannya sistem.Sistem yang
mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan data dari pihakpihak yang merugikan seperti hacker. Menjaga dari hal-hal yang
merugikan yang terjadi

karena diluar batas kemampuan

kita,

misalnya listrik yang tiba-tiba padam, adanya virus-virus yang
menggangu dan dapat merusak sistem kerja komputer tersbut.
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2) Waktu
Waktu merupakan kecepatan waktu yang diperlukan sistem untuk
melakukan proses yang diukur dari pengolahan data.Disamping itu
semakin singkatnya waktu yang diperlukan untuk memproses suatu
data maka biayanya akan semakin kecil. Menggunakan

sistem

informasi akuntansi berbasis komputer mempermudah para f)emakai
sistem untuk menyelesaikan tugas mereka.
3) Ketelitian
Ketelitian merupakan kemampuan sistem dalam memproses data
dengan teliti dan bebas dari kesalahan dan dapat menyajikan
informasi secara akurat dan tepat waktu. Tingkat ketelitian di dalam
suatu analisia data sangat diperlukan karena semakin baik tingkat
ketelitiannya maka basil anaiisa tersebut akan semakin akurat atau
kesalahan akan semakin kecil dan kualitas informasi semakin baik.
Kualitas informasi merupakan ukuran sistem informasi output.
4) Relevansi
Relevansi merupakan data yang disajikan sistem sudah sesuai
dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Tinggi rendahnya relevansi
dari ouputyang diperoleh terutama di dalam pencatatan data, analisis
data, penyajian data, sistem terhadap pengguna sistem dan lainnya
sangat menentukan baik buruknya informasi yang akan digunakan di
dalam mengambil suatu keputusan.
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5) Variasi Laporan
Variasi

laporan merupakan tingkat kemampuan

sistem untuk

membuat Iaporan yang bervariasi sehingga laporan tersebut dapat
berguna bagi pengguna informasi. variasi laporan menyajikan variasi
laporan keuangan, sistem harus dapat membuat laporan yang
bervariasi dan sesuai dengan keperluan pengguna iaporan tersebut.
6) Kenyamanan Fisik
Kenyamanan fisik merupakan sistem kemampuan hardware maupun
lingkungan yang mendukung proses penerapan sistem baik untuk
peraiatan maupun sumber daya manusia. Suasana lingkungan kerja
harus mendukung, misalnya sumber daya manusia yang dapat
mengoprasikan sistem dengan baik, suasana keija nyaman, sehingga
dalam berkeija dapat dicapai secara semaksimal mungkin dan
produktivitas akan semakin meningkat.
7) Keakuratan
Keakuratan merupakan tingkat kemampuan

sistem dalam hal

melakukan input data, memproses data dan serta menyajikan
informasi secara akurat.
8) Kualitas Informasi
Kualitas Informasi merupakan tingkat kemampuan sistem untuk
menghasilkan informasi yang benar-benar berguna sesuaia dengan
yang diharapkan.

B A B 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Sugiyono

(2009: 53-55) jenis

penelitian

ditinjau

dari

tingkat

eksplanasi:
1.

Penelitian Deskriptif
Penelitian

deskriptif

adalah

penelitian

yang

dilakukan

untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan
anatara variabel satu dengan variabel tain.
2.

Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat mem band ingkan.
Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri
tetapi sampel yang lebih satu atau jangka waktu yang berbeda.

3.

Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih.
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu

penelitian

deskriptif untuk mengetahui efektivitas

informasi berbasis komputer.
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penerapan

sistem
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B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir, yang beralamat di Jln.Raya Lintas
Timur K M 3,5 Kabupaten Ogan Ilir. Telp.(0711) 580409.

C . Operasionalisasi Variabel
Operasionalsasi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan kepada
suatu

variabel

bagaimana

dengan

cara

memberikan

arti

atau

menspesifikasi

variabel tersebut diukur. Operasionalisasi variabel yang

digunakan dalam penelitian Ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 111.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel
Efektivitas sistem
informasi akuntansi
berbasis komputer

Sumber: penulis, 2015

Defenisi Variabel
Efektivitas sistem
informasi akuntansi
berbasis komputer
merupakan suatu
rangkaian perangkat
keras dan perangkat
lunak yang
dirancang untuk
mentraformas i kan
data menjadi
informasi yang
berguna untuk
mencapai tujuan dan
sasaran.

Indikator
a. Keamanan
data
b. Waktu
c. Ketelitian
d. Relevansi
e. Variasi laporan
f. Kenyaman
fisik
g- Keakuratan
h. Kualitas
Informasi
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D. Data Yang Diperlukan
Nur & Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasamya dapat
dikelompokan menjadi:
1)

Data Primer
Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumbemya (tidak melalui perantara).

2)

Data Skunder
Data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh

secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang
lain).
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan

data sekunder.

Data primer

meliputi

wawancara

dan

dokumentasi, sedangkan data sekunder meliputi gambaran umum Dinas
Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan llir,
struktur

organisasi

dan job

description

Dinas Koperasi,

UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan llir.

E . Metode Pengumpulan Data
Sugiyono (2009: 402-425) metode pengumpulan

data dilakukan

sebagai berikut:
I)

Observasi (pengamatan)
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat
inforrmasi yang mereka saksikan selama penelitian.
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2)

Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa
pada waktu lalu.

3) Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden.
4)

Kuesioner
Kuesioner

adalah

metode

pengumpilan

data

dengan

meminta

responden untuk mengisi daftar pertanyaan.
5)

Survei
Survei adalah metode pengumpulan

data dengan

menggunakan

instrument untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.
Metode pengumpulan data yang akan digunakan penelitian ini dengan
cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan
bagian keuangan, bagian S D M dan Umum, sedangkan Dokumentasi
dilakukan dengan cara meminta data berhubungan dengan masalah yang
akan diteliti.

F . Analisis Data dan Teknik Analisis
1.

Analisis Data
Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian ini dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu:
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a)

Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan
metode data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b)

Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan
data berbentuk angka.
Metode analisis data yang akan digunakan penelitian ini adalah

analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan
mengenai penilaian efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi
berbasis

komputer dalam

pelaporan

keuangan

Dinas Koperasi,

U M K M , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir

BAB IV
H A S I L P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
1.

Profil Umum Organisasi.
Dinas

Koperasi, U M K M ,

Perindustrian

Dan

Perdagangan

Kabupaten Ogan llir dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten
Ogan

Ilir

Nomor

03

tahun

2008.

Dinas Koperasi,

UMKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas
pokok melaksanakan otonomi kabupaten dalam rangka melaksanakan
tugas desentralisasi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan
UMKM
Fungsi Dinas Koperasi, U M K M , Perindustian dan Perdagangan
Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:
a. Perumusan

kebijakan-kebijakan

teknis

di

bidang

Koperasi,

U M K M , Industri dan Perdagangan.
b. Pelaksanaan pelayanan U K M dan perizinan di bidang Koperasi,
U M K M , Industri dan Perdagangan.
c. Pelaksanaan kegiatan perizinan dan pengembangan usaha di bidang
Koperasi, U M K M , Industri dan Perdagangan.
d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan keijasama lintas sector
dalam upaya peningkatan dan pengembangan di bidang Koperasi,
U M K M , Industri dan Perdagangan.

38

39

e. Penyusunan
evaluasi

dan

rencana

dan

pelayanan

program

perizinan

perkembangan

di

pengembangan,

bidang

Koperasi,

U M K M , Industri dan Perdagangan.
f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pelayanan
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi, U M K M ,
Industri dan Perdagangan.
g. Pelaksanaan usulan pelaksanaan teknis daerah.
Dinas

Koperasi,

UMKM,

Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 17 pegawai negeri sipil dan 5 pegawai
honorer, Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Ogan Ilir memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekertaris
1) Sub Bagian Kepegawaian
2) Sub Bagian Umum
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pengembangan Industri Perdagangan
1) Seksi Industri Kimia Argo Hasil Hutan Logam dan Mesin
2) Seksi Usaha dan Sarana Industri Perdagangan
3) Seksi Distribusi dan Kelembagaan Perdagangan
d. Bidang Penanaman Modal
1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
2) Seksi Promosi dan Peluang Investasi

e. Bidang Perkoperasian
1) Seksi Usaha Koperasi
2) Seksi Kelembagaan Koperasi
f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1) Seksi U M K M Pertanian
2) Seksi U M K M Non Pertanian

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan llir
KEPALA DINAS
Ir. TAPIP
NlP.l%5non991031004

SEKRETARIS
Drs. EDY KHAIDlR,M.Si
NI P. 196708271993121001708271993

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
MUHAMMAD HASAN, S.H
NIP.196402061985031006

SUBBAGIAN KEUANGAN
YANTI APRILINA, S.H
NIP. 197304151999032003

SUBBAGIAN UMUM
DAMAYANTI, S.Si
NIP.I98210192006042021

•

BIDANG PNGBN INDAG
FATTUROZi, S.Pd
NIP.196008I41979I21001

BIDANG PENANAMAN MODAL
LUKMAN JAYA, S.Sos. M.M
NIP.196402061985031006

BIDANG PERKOPERASIAN
ASHARWANI, S.Sos, M.Si
NIP. 196504031986031016

BIDANG UMKM
SARIPAH, S.T
NIP.1%402061985031006

SEKSI IKAHH LOGAM DAN
MESIN

SEKSI PGWSN DAN
PENGENDALIAN PM
SURATMAN, S.Sos
NIP.19610908198631004

SEKSI USAHA KOPERASI
Ir. SUPRAYOGI
NIP.196601201994031004

SEKSI BIDANG UMKM
PERTANIAN
SRI RATNA KOMALA. S.P.
M.Si

SEKSI KELEMBAGAAN
KOPERASI
EMILNI TRISIANA, S.P
NIP. 197209121998032007

NIP.I96901241998032003

SEKSI USH & IDSTRI PRDGN
ZAINAL, S.Sos
NIP.1965I214I986031006
SEKSI DISTRI & KLBGN/
PERDGN

SEKSI PROMOSI PELUANG
INVESTASI
MASRIEFFENDI CHAN, BSC
NIP.19600217I989031005

Sumber: Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagang;;an, 2015

I
SEKSI BIDANG UMKM
NON PERTANIAN
MOH YUSUF, BSC
NIP.I958I0241980031011
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a. Fungsi dan Tugas Pokok Unit Pelaksana Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
1) Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi

dan

tugas

pembantuan

dibidang

koperasi,

U M K M , perindustrian dan perdagngan, untuk melaksanakan
tugas, kepala dinas mempunyai fungsi:
a) Memimpin dan

mengkoordinasikan

sektor dalam pelaksanaan tugas.

oelaksanaan

lueas
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i) Menyusun
pembinaan,

pedoman

teknis

pengembangan

dan

administratif

dan

tugas

perizinan

bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah.
j ) Memelihara iklim yang kondusif di lingkungan kerja.
k) Melakukan
pelaksanaan

pengawasan
kebijakan,

dan

pengendalian

peraturan

terhadap

perundangan

serta

perencanaan dan program kerja.
n Melakukan

anaiisa,

evaluasi

dan

perianggungjawaban pelaksanaan tugas.

membuat

laporan
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b) Menyusun rencana dan program ketatausahaan.
c) Membagi

dan

mengarahkan

pelaksanaan

tugas

ketatausahaan kepada bawahan.
d) Merumuskan

sistem

pembinaan

organisasi

dan

ketatalaksanaan.
e) Menghimpun dan memahami peraturan perundangan serta
pedoman tugas tata laksana perkantoran.
f) Memberi

pelayanan

ketatausahaan

sesuai

kebutuhan

personil dan unit kerja.
g) Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan pelayanan
kepada masyarakat.
h) Melakukan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan

tugas yang di lakukan bawahan.
i) Melakukan pembinaan kepada bawahan.
j ) Membuat

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan

tugas

ketatausahaan.
k) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sekertariat dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan
baik terdiri dari 3 subagian diantaranya:
a) Bagian Kepegawaian
Kepala Bagian kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi:
( I ) Membantu
ketatausahaan.

sekretaris

dalam

pelaksanaan
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(2) Memimpin

pelaksanaan

tugas

ketatausahaan

meliputi urusan kepegawaian.
(3) Menghimpun

dan

memahami

peraturan

dan

perundangan, serta pedoman tugas kepegawaian.
(4) Menyusun

rencana

dan

program

kegiatan

ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian.
(5) Menyusun

bezeting

pegawai,

cuti,

pensiun,

pendidikan, kenaikan pangkat, mutasi, D U K , DP3,
penghargaan.
(6) Menyusun hasil pengawasan internal dan ekstemal.
(7) Menyusun evaluasi disiplln.
b) Bagian Umum
Kepala Bagian umum mempunyai tugas dan fungsi:
(1) Membantu

sekretaris

dalam

pelaksanaan

ketatausahaan umsan kepegawaian.
(2) Memimpin

pelaksanaan

tugas

ketatausahaan

meliputi umsan umum.
(3) Menghimpun

dan

memahami

peraturan

dan

pemndangan, serta pedoman tugas umum.
(4) Membagi

dan

kepada bawahan.

mengarahkan

pelaksanaan

tugas
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(5) Menyusun

rencana

dan

program

kegiatan

ketatausahaan meliputi urusan perlengkapan, umum,
rumah tangga, hukum dan hubungan masyarakat.
(6) Menyusun rencana pengadaan dan mutasi barang.
(7) Melakukan

pemeliharaan

barang

investasi

dan

rumah tangga perkantoran.
(8) Malaksanakan urusan kearsipan.
(9) Melaksanakan agendaris surat keluar dan masuk.
(10) Menyelenggarakan pengetikan.
(11) Melaksanakan administrasi.
(12) Melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai.
(13) Menyiapkan sarana dan prasarana rapat/pertemuan.
(14) Melaksanakan

urusan

hukum

dan

hubungan

masyarakat.
(15) Membuat daftar inventaris barang.
(16) Membuat laporan pelaksanaan tugas.
c) Bagian Keuangan
Kepala Bagian keuangan mempunyai tugas dan fungsi:
(1) Membantu

sekretaris

dalam

pelaksanaan

ketatausahaan urusan keuangan.
(2) Memimpin dan mengarahkan
urusan keuangan.

pelaksanaan

tugas
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(3) Menghimpun

dan

memahami

peraturan

dan

perundangan dan pedoman tugas bidang keuangan
lingkungan perkantoran.
(4) Menyusun

rencana

dan

pedoman

pelaksanaan

kegiatan urusan keuangan.
(5) Membagi

dan

mengarahkan

pelaksanaan

tugas

keuangan kepada bawahan.
(6) Melakukan pembinaan kepada bawahan.
(7) Menghimpun dan merumuskan usulan pembiayaan
kegiatan dan kebutuhan aparatur dari semua unit
kerja.
(8) Menyusun usulan tahunan kebutuhan dana untuk
biaya

kegiatan

pembinaan

publik,

perkantoran

aparatur.
(9) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai
standar pengelolaan keuangan.
(10) Menyelenggarakan

pengurusan

gaji,

tunjangan,

lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan
pegawai lainnya.
( I I)Melaksanakan pemeriksaan buku kas secara berkala
dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
(l2)Membuat laporan keuangan secara berkala.
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2.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
Dinas

Koperasi,

UMKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan

Kabupaten Ogan Mir juga memiliki visi, misi serta tujuan agar tugas
dan fungsi berjalan dengan baik., adapun visi, misi dan lujuannya
sebagai berikut:
a. Visi
Visi dinas koperasi, U M K M ,

perindustrian dan perdagangan

kabupaten ogan ilir adalah "terwujudnya masyarakat ogan ilir yang
lebih maju, mandiri dan berkualitas menuju sejahtera berlandaskan
iman, taqwa, moral dan etika".
b. Misi
Mewujudkan

visi

tersebut,

maka

dinas

koperasi,

UMKM,

perindustrian dan perdagangan kabupaten ogan ilir mempunyai
misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata
kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2) Meningkatkan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan
kecerdasan masyarakat.
3) Meningkatkan

perekonomian

masyarakat

berdasarkan

keunggulan lokal.
4) Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah guna memperlancar
aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat.
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5) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan
ketentraman masyarakat.
c. Tujuan
Berdasarkan

visi

dan

misi,

maka dinas koperasi,

UMKM,

perindustrian dan perdagangan kabupaten ogan ilir mempunyai
tujuan sebagai berikut:
1) Meningkatkan kesejahteraan

anggota pada

khususnya dan

masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tak
terpisahkan

dari

tatanan

perekonomian

nasional

yang

demokratis dan berkeadilan.
2) Meningkatkan efektivitas pendayagunaan sumberdaya yang ada,
sehingga dapat meningkatkan rendahnya produktivitas yang
terjadi, sehingga akan membuka jalan bagi rakyat dimana
selama ini terbatasnya akses usaha industri kecil dan kerajinan
rakyat kepada sumberdaya yang produktif, dimana berakibat
pada kurang kondusifnya iklim usaha industri dan perdagangan.
3) Meningkatkan akses kepada sumber daya produktif terutama
terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar sehingga
rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi dapat
ditingkatkan dan tidak tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang
baiknya citra koperasi.
4) Memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga dapat
mempercepat

penyebaran

dan

pemerataan

hasil-hasil
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keputusan serta harus dapat memberikan manfaat bagi para pengguna
informasi. Sedangkan akuntansi lalah sistem informasi yang mengukur
aktivitas

bisnis,

memperoses

data

menjadi

laporan

dan

mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambilan keputusan.
Sistem informasi akuntansi yang terdiri dari kumpulan sumber
daya seperti manusia dan peraiatan yang dirancang dalam bentuk
metode serta prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan dan
melaporkan informasi operasi serta keuangan sebuah perusahaan.
Sistem

informasi akuntansi berbasis komputer

pada

Dinas

Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan llir
menggunakan sistem informasi manajemen daerah ( S I M D A ) , sesuai
dengan amanat peraturan menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006
tentang pedoman pengolahan keuangan daerah. Aplikasi

SIMDA

tersebut mengaplikasikan database yang bertujuan untuk mempermudah
pengolahan keuangan daerah di lingkungan satuan kerja perangkat
daerah ( S K P D ) .
Ukuran efektivitas sistem informasi akuntansi berbasis komputer
dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan

kabupaten

Ogan Ilir adalah:
a. Keamanan data
Dinas

Koperasi,

UMKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan

menerapkan sistem peringatan early morning (peringatan) untuk
memberitahukan kerusakan akibat kesalahan memencet tombol yang
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tidak disengaja, sistem password untuk menghindari pencurian data
dinas terkait dari orang-orang yang tidak berkepentingan dan sistem
anti virus yang berguna untuk memperkecii ancaman dari virus-virus
yang

dapat

menyerang

sistem.

Tetapi dinas

tersebut

belum

menerapkan sistem back-up data atau menyimpan data cadangan.
b. Waktu
Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan

kurang

baik dalam proses pemanfaatan waktu, hal tersebut dapat terllhat dari
kurangnya

penguasaan

sistem

yang

ada

seperti

melakukan

penanganan berbagai transaksi dengan cepat, kecepatan melakukan
input data komputer, melakukan analisis data dan proses data yang
berdampak pada keterlambatan pelaporan keuangan.
c. Ketelitian
Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan

kurang

baik dalam tingkat ketelitiannya, hal tersebut dapat dilihat dari
proses analisis data dan perhitungan angka baik sederhana maupun
rum it.
d. Relevansi
Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan

cukup

relevan dalam penyajian data terhadap pengguna laporan.
e. Variasi laporan
Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan memiliki
kendala

dalam

variasi

pembuatan

laporan,

karena

user
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(pengguna)be!um memahami dengan baik pembuatan Iaporan yang
bervariasi sehingga dalam pembuatan laporan menjadi terhambat
dalam pelaporannya.
f. Kenyamanan fisik
Dinas Koperasi, U M K M ,

Perindustrian dan Perdagangan telah

didukung dengan suasana kerja yang nyaman, sistem yang baik,
kondisi flsik

komputer yang baik serta kerjasama antara satu

karyawan dan karyawan yang lainnya.
g. Keakuratan
Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan kurang
akurat dalam penyampaian laporan seiring dengan kurang baiknya
tingkat ketelitian dan karyawan yang kompeten yang dimiliki oleh
dinas terkait. Dengan ketelitian dan karyawan yang kompeten maka
dalam melakukan input data, memproses data dan menyajikan
informasi dapat meningkatkan tingkat akurasi terhadap Iaporan yang
akan dibuat.
h. Kualitas informasi.
Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan Perdagangan

sangat

berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam memberikan laporan
tetapi pada kenyataannya penyampaian
dilakukan dengan

laporan tersebut

tidak

tepat waktu. Kualitas informasi yang baik

seharusnya konsisten dalam pelaporannya dan dituntut
berhati-hati, penuh pertimbangan dan tepat waktu.

sangat
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C . Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini penulis akan meniiai variabel yang terdiri
dari Efektivitas Sistem informasi Akuntansi Berbasis Komputer dalam
Pelaporan Keuangan pada Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir yang akan diuraikan sebagai berikut:
1. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dalam
Pelaporan Keuangan pada Dinas Koperasi, U M K M , Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir
a. Keamanan Data
Keamanan data telah menjadi bagian yang sangat penting
dari pengembangan informasi, hal tersebut dikarekanan berjuta-juta
bit

informasi

telah

dipertukarkan

dalam

jaringan

komputer.

Keamanan data merupakan tingkatan kemampuan sistem untuk
mengantisipasi apabila terjadi kejadian-kejadian yang tak terduga
yang dapat mengganggu proses berjalannya sistem.
Sistem keamanan data yang ada mempunyai kemampuan
untuk menjaga keamanan data dari pihak-pihak yang merugikan
seperti hacker. Keamanan data juga membantu menjaga suatu sistem
dari hal-hal yang merugikan yang terjadi karena diluar batas
kemampuan kita, misalnya listrik yang tiba-tiba padam ataupun
adanya virus yang mengganggu dan dapat merusak sistem kerja
komputer tersebut.
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Dari hasil wawancara yang di lakukan pada pegawai Dinas
koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan
Ilir yaitu ibu Damayanti yang bertugas di bagian Umum, di dapatkan
Dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Ogan Ilir dalam menjaga keamanan datanya sudah menerapkan
sistem anti virus pada perangkat komputer yang ada sehingga dapat
memperkecii ancaman dari virus-virus yang dapat menyerang
sistem, sistem password guna menghindari pencurian data dari pihak
yang tidak berkepentingan, dan sistem early morning (peringatan)
untuk

memberitahukan

kerusakan akibat kesalahan

memencet

tombol yang tidak disengaja, tetapi dinas tersebut belum menerapkan
sistem back-up data atau menyimpan data cadangan.
Sebaiknya

Dinas Koperasi, U M K M ,

Perindustrian dan

Perdagangan juga menerapkan sistem back-up data sehingga apabila
terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti kehilangan data akibat virus,
dinas tersebut tidak merasa khawatir karena masih memiliki data
cadangan yang telah disimpan.

b. Waktu
Waktu merupakan kecepatan waktu yang diperlukan sistem
untuk melakukan proses yang diukur dari pengolahan data. Dalam
proses

pembuatan

memanfaatkan

laporan

waktu

yang

keuangan
ada,

sebisa

pemanfaatan

mungkin

harus

waktu

harus
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dimaksimalkan dengan baik karena semakin singkatnya waktu yang
diperlukan untuk memproses suatu data maka biaya yang akan
ditimbuikan juga
keuangan

diproses

semakin

kecil.

Disamping itu jika

laporan

dengan cepat maka para pemakai

laporan

keuangan juga dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cepat.
Dari hasil wawancara yang di lakukan pada pegawai Dinas
koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan
Ilir yaitu ibu Damayanti yang bertugas di bagian Umum, di dapatkan
Dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Ogan

Ilir dalam

pemanfaatan

kegiatannya

sehari-hari

kurang

baik

dalam

waktu, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya

penguasaan sistem yang ada seperti melakukan penanganan berbagai
transaksi dengan cepat, kecepatan melakukan input data komputer,
melakukan analisis data dan proses data. Hal tersebut berdampak
pada waktu pelaporan keuangan yang seharusnya dilakukan pada
akhir bulan mengalami keterlambatan

1-2 minggu, karena S D M

yang terdapat pada dinas tersebut kurang menguasai sistem yang
ada.
Sebaiknya Dinas Koperasi, U M K M ,

Perindustrian

dan

Perdagangan memberikan pelatihan kepada S D M yang ada agar
mereka menjadi karyawan yang kompeten dibidangnya khusunya
dalam penanganan berbagai macam transaksi seperti melzdcukan
input data komputer, melakukan analisis data dan proses data.

57

c. Ketelitian
Ketelitian merupakan kemampuan sistem dalam memproses
data dengan teliti dan bebas dari kesalahan serta dapat menyajikan
informasi secara akurat dan tepat waktu. Tingkat ketelitian di dalam
suatu analisis data sangat diperlukan karena semakin baik tingkat
ketelitiannya maka semakin hasil anaiisa tersebut akan semakin
akurat atau kesalahan akan semakin kecil dan kualitas informasi
semakin baik pula.
Dari hasil wawancara yang di lakukan pada pegawai Dinas
koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogmi
llir yaitu ibu Damayanti yang bertugas di bagian Umum, di dapatkan
Dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Ogan

llir dalam

kegiatannya

sehari-hari kurang teliti dalam

memproses data. Hal tersebut dapat dilihat dari proses analisis data,
penanganan transaksi, perhitungan angka baik sederhana maupun
rumit yang terjadi pada dinas tersebut.
Sebaiknya Dinas Koperasi, U M K M ,

Perindustrian

dan

Perdagangan khususnya karyawan yang melakukan pemrosesan data
lebih teliti lagi terhadap pekeijaanyan, karena dengan ketelitian yang
dilakukan akan berdampak pada pembuatan laporan yang membuat
laporan

tersebut

terhindar

dari

kesalahan

menghasilkan laporan yang baik dan akurat.

pembuatan

serta
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d. Relevansi
Relevansi merupakan data yang disajikan sistem yang sudah
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Tinggi rendahnya
relevansi dari output yang diperoleh terutama didalam pencatatan
data, analisis data, penyajian data, sistem terhadap pengguna sistem
dan lainnya sangat menentukan baik atau buruknya informasi yang
akan digunakan dalam mengambil suatu keputusan.
Dari hasil wawancara yang di lakukan pada pegawai Dinas
koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan
Ilir yaitu ibu Damayanti yang bertugas di bagian Umum, di dapatkan
Dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Ogan Ilir dalam kegiatannya sehari-hari telah relevan dalam
melakukan pencatatan

data, analisis data, dan penyajian data

terhadap pengguna. Hal tersebut dapat dilihat dari pembuatan
laporan, karyawan merasa dipermudah dan sangat terbantu dengan
penyajian antara sistem dan data yang relevan, karena antara sistem
data dan pengguna harus memiliki hubungan antara satu dan lainnya.

e. Variasi Laporan
Variasi laporan merupakan tingkat kemampuan sistem untuk
membuat laporan yang bervariasi sehingga laporan tersebut dapat
berguna bagi pengguna

informasi. Variasi laporan menyajikan
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variasi laporan, sistem haras dapat membuat laporan yang bervariasi
dan sesuai dengan keperluan pengguna laporan tersebut.
Dari hasil wawancara yang di lakukan pada pegawai Dinas
koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan
Ilir yaitu ibu Damayanti yang bertugas di bagian Umum, di dapatkan
Dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Ogan Ilir dalam kegiatannya sehari-hari kurang variatif dalam
pembuatan laporan. karena user (pengguna) belum

memahami

dengan baik pembuatan variasi laporan sehingga dalam pembuatan
laporan menjadi terhambat pelaporannya.
Sebaiknya

Dinas Koperasi, U M K M ,

Perindustrian

dan

Perdagangan memberikan pelatihan kepada S D M yang ada agar
mereka menjadi karyawan yang dapat menghasilkan laporan dengan
bermacam-macam

variasi. Apabila karyawan telah

memahami

dengan baik pembuatan variasi laporan maka hal tersebut dapat
membantu pimpinan mendapatkan informasi yang bervariasi untuk
pengambilan keputusan, hal tersebut juka dapat membantu dan
mempermudah karyawan dalam menjalankan tugasnya.

f. Kenyamanan Fisik
Kenyamanan fisik merupakan sistem kemampuan hardware
maupun lingkungan yang mendukung proses penerapan sistem baik
untuk peraiatan maupun sumber daya manusia. Suasana lingkungan
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g. Keakuratan
Keakuratan merupakan tingkat kemampuan sistem dalam
hal melakukan input data, memproses data dan serta menyajikan
informasi secara akurat. Bebas dari kesalahan dan tidak bias atau
menyesatkan.

Dalam

informasi,

informasi

haruslah

jelas

mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari
sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak
terjadi gangguan yang dapat merubah atau merusak data tersebut.
Dari hasil wawancara yang di lakukan pada pegawai Dinas
koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan
Ilir yaitu ibu Damayanti yang bertugas di bagian Umum, di dapatkan
Dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Ogan

llir dalam kegiatannya sehari-hari kurang akurat dalam

penyampaian

Iaporan. Hal tersebut

dapat dilihat dari tingkat

ketelitian dan kurangnya karyawan yang kompeten yang ada pada
dinas tersebut.
Sebaiknya

Dinas koperasi, U M K M ,

perindustrian

dan

perdagangan selalu memberikan arahan kepada karyawan agar lebih
teliti lagi dalam pembuatan laporan dan menempatkan keryawan
yang berkompeten sesuai bidangnya masing-masing.
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h. Kualitas Informasi
Kualitas informasi merupakan tingkat kemampuan

sistem

untuk menghasilkan infonnasi yang benar-benar berguna sesuai
dengan yang diharapkan

atau

sejauh

mana

informasi

secara

konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang
yang membutuhkan infonnasi tersebut untuk melakukan proses.
Dari hasil wawancara yang di lakukan pada pegawai Dinas
koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten Ogan
Ilir yaitu ibu Damayanti yang bertugas di bagian Umum, di dapatkan
Dinas koperasi, U M K M , perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Ogan Ilir dalam kegiatannya sehari-hari cukup baik dalam kualitas
informasinya. Hal tersebut karena dinas terkait selalu sangat hati-hati
dan penuh pertimbangan dalam pelaporannya, tetapi hal tersebut tidak
tepat waktu dalam penyampaiannya.
Sebaiknya

Dinas

koperasi,

UMKM,

perindustrian

dan

perdagangan diharapkan selalu tepat waktu dalam penyampaiannya,
karena

kualitas

informasi

yang

baik

harus

disajikan

secara

berkelanjutan untuk pengambilan keputusan-keputusan dinas terkait.

BABV
S I M P U L A N DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan

hasil

pembahasan

pada

bab

I V , maka

dapat

disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi
berbasis komputer dilihat dari keamanan data, waktu, ketelitian, relevansi,
variasi laporan, kenyamanan fisik, keakuratan dan kualitas informasi
belum berjalan dengan baik. Kurangnya penguasaan sistem pada sumber
daya manusia yang ada pada dinas tersebut menjadi faktor utama penyebab
tidak efektifhya sistem informasi akuntansi yang ada pada dinas terkait.

B. Saran
Berdasarkan
Perindustrian

dan

kesimpulan
Perdagangan

tadi,

Dinas

Kabupaten

Koperasi,

Ogan

Ilir

UMKM,

harus

lebih

memperhatikan kualitas sistem informasi akuntansi berbasis komputer,
sumber daya manusia yang terdapat pada dinas terkait juga harus diberikan
pelatihan yang khusus mengenai sistem informasi akuntansi

berbasis

komputer, serta pelatihan mengenai hardware dan software juga harus
lebih ditingkatkan agar sumber daya manusia pada dinas Koperasi,
U M K M , perindustrian dan perdagangan tersebut dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik.
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan
penelitian yang telah ada, agar referensi penelitian pada Dinas Koperasi,
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