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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia bisnis yang pesat telah menciptakan suatu tingkat 

persaingan yang semakin ketat yang mendorong perusahaan-perusahaan yang 

terus berkembang untuk lebih dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya, 

artinya mereka harus dapat menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya 

seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuannya. Salah satu sumber 

daya yang penting yang dapat digunakan sebagai alat dalam persaingan adalah 

informasi, karena informasi memicu dan meningkatkan aktivitas-aktivitas, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan efisien dan efektivitas perusahaan.  

Dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis dalam 

maupun luar negeri, ruang lingkup kegiatan bank pun menjadi semakin beraneka 

ragam dan semakin besar pula volume datanya, dan dengan disertai kemajuan 

teknologi yang pesat telah mendorong evolusi metode pengolahan data. 

Perkembangan dalam teknik pengolahan data yang paling berarti adalah dengan 

diciptakannya komputer elektronik yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi 

dalam melakukan perhitungan dan fungsi-fungsi lainnya dengan kecepatan yang 

menakjubkan. Penggunaan teknologi komputer oleh perusahaan baik sebagian 

maupun seluruh sistem informasinya, dewasa ini telah menjadi suatu kebutuhan. 

Salah satu bentuk pelayanan dari bank yang telah dirasakan oleh 

masyarakat adalah dalam bentuk tabungan, karena setiap orang yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu dapat menjadi nasabah tabungan dengan mudah. 

Tabungan dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang tertentu sebagai 

setoran pertama dan melampirkan bukti identitas diri. 

Mengingat hal-hal tersebut, mutlak diperlukan adanya suatu sistem 

pengendalian yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan komputer dan 

teknologinya. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif 

diharapkan perusahaan dapat mengamankan harta miliknya, memeriksa ketelitian 
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dan keandalan data dan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi 

perusahaan, dan mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh manajemen sebelumnya. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal yang 

diterapkan pada Bank Jabar Cabang Suci Bandung. 

Penulis memilih pengolahan data elektronik tabungan sebagai objek 

penelitian. Alasannya, tabungan merupakan salah satu produk perbankan yang 

mempunyai jaringan luas dengan sistem  online yang dapat memberikan 

kemudahan – kemudahan bagi para pemakainnya. Hal ini mendorong penulis 

untuk mempelajari pemrosesan transaksi tabungan  secara online dengan 

menggunakan komputer sebagai alat pengolahan data elektronik guna mendukung 

seluruh aktivitas operasional tabungan. 

Selain memberikan kemudahan–kemudahan, sistem pengolahan data 

elektronik juga bisa menimbulkan masalah bagi para pemakainya. Sebagai contoh, 

ketika sedang mengakses suatu transaksi tiba – tiba sistem jaringan komputer 

terputus dari induknya sehingga kita tidak bisa meneruskan kegiatan. Dengan 

demikian hasil yang diharapkan (output) belum bisa tercapai. Peristiwa yang 

terjadi di lokasi penelitian terutama timbul dari pihak internal antara lain jaringan 

komputer yang terputus (Communication Time Out) atau sistem komputer yang 

mati dari host-nya (Offline). Gejala-gejala yang terungkap dalam sistem 

pengolahan data elektronik berpengaruh terhadap pengendalian (Control), 

keadaan tersebut menyebabkan penulis ingin meneliti sejauh mana pengendalian 

tersebut dapat diterapkan dalam sistem pengolahan data elektronik dan pengaruh 

yang ditimbulkannya terutama terhadap pengendalian internal. Diharapkan hasil 

penelitian ini dapat membuktikan dan menjelaskan cara pengendalian untuk 

mengatasi Kendala – kendala yang mungkin terjadi dan dapat mengganggu proses 

suatu transaksi. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai sistem pengolahan data elektronik dengan judul: 

”Peranan Sistem Pengolahan Data Elektronik Tabungan dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasikan masalah 

penelitian mengenai : 

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengolahan data elektronik tabungan pada Bank 

Jabar Cabang Suci Bandung. 

2. Bagaimana tingkat efektivitas pengendalian internal pada Bank Jabar Cabang 

Suci Bandung.  

3. Bagaimana peranan sistem pengolahan data elektronik tabungan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal pada Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengolahan data elektronik tabungan 

pada Bank Jabar Cabang Suci Bandung. 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian internal pada Bank Jabar 

Cabang Suci Bandung. 

3. Untuk mengetahui peranan sistem pengolahan data elektronik tabungan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal pada Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penulis  

Hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan antara konsep, teori, dan  

praktik, juga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta meningkatkan 

pemahaman mengenai sistem pengolahan data elektronik yang dihubungkan 

dengan efektivitas pengendalian internal bagi perusahaan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan suatu bahan masukan pemikiran dalam menilai dan 

mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka penyempurnaan, 

mempertahankan, serta mengembangkan lebih lanjut praktik yang dianggap 

telah memadai. 
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2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan masukan 

pemikiran dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan 

dalam rangka penyempurnaan (sekiranya masih terdapat kekurangan pada 

sistem tersebut), mempertahankan serta mengembangkan lebih lanjut praktik – 

praktik yang dianggap telah memadai. 

3. Bagi Masyarakat 

Khususnya lingkungan perguruan tinggi, penulis mengharapkan agar usaha 

penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi guna 

menambah informasi. 

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

 Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan 

dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering pula disebut lembaga 

kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank 

merupakan suatu segmen usaha yang kegiatanya banyak diatur oleh pemerintah. 

Dan dengan semakin luasnya aktivitas pada bank maka masalah-masalah yang 

dihadapi oleh pihak bank akan semakin besar. 

 Dengan munculnya masalah-masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu 

pengendalian internal yang dapat mengatasi atau meminimalkan dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada serta mencegah  munculnya masalah 

baru. 

 Menurut COSO (Committee Of Sponsoring Organization) sebagaimana 

dikutip oleh Azhar Susanto (2004;103) Pengendalian internal dapat 

didefinisikan:  

“ Internal control is broadly defined as a process, affected by an entity’s 
board of directors, management, and other personnel, designed to 
provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in 
the following categories : effectiveness and efficiency of operations, 
reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws 
and regulations”. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, 

manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang 

meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui : efisiensi dan 

efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan 

ketaatan terhadap undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. 

Sistem pengendalian internal berkaitan dengan aktivitas operasi suatu 

organisasi dan ada dengan alas an bisnis yang mendasar. Pengendalian internal 

akan sangat efektif bila pengendalian tersebut menyatu dengan infrastruktur dan 

merupakan bagian penting bagi suatu organisasi perusahaan. COSO menyatakan 

bahwa pengendalian internal memiliki lima komponen yang berkaitan dengan 

struktur berikut : 

Gambar 1.1 

Komponen dan Struktur Pengendalian Internal 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Azhar Susanto(2004;104) 

 
Agar pengendalian internal pada bank dapat dijalankan dengan baik, maka 

diperlukan suatu sistem pengolahan data elektronik yang memadai, sistem 

pengolahan data elektronik merupakan alat bantu manajemen untuk pengendalian 

internal seperti dikemukakan oleh Bodnar, Hopwood (2003;5) tentang 

pengolahan data elektronik, yaitu : 

“Pengolahan data elektronik (PDE) – Electronic Data Processing 
adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan 
pengolahan data yang berorientasi pada transaksi dalam suatu 
organisasi”. 
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Sedangkan definisi efektivitas menurut Arens (2003;798) adalah sebagai 

berikut:  

“ Effectiveness refers to the accomplishment of the objectives, where as 

efficiency refers to the resource used to achieve those objectives”. 

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai tujuan dari 

perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas dapat dihubungkan dengan 

penyelesain suatu tujuan, sedangkan efisiensi dihubungkan dengan sumber yang 

digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

Efektivitas menunjukan tercapainya tujuan atau sasaran yang ingin 

dicapai, efektivitas pengendalian internal tercapai jika tujuan pengendalian 

internal dapat tercapai. Salah satu aktivitas bank yang perlu mendapatkan 

perhatian yaitu tabungan. Tabungan merupakan sumber dana bagi bank yang 

diperoleh dari pihak ketiga atau masyarakat. 

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 Perbankan Bab I Pasal 1 Butir 5: 

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 
ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat 
dipersamakan dengan itu”. 
 
Sedangkan pengertian tabungan menurut  H. Malayu S.P. Hasibuan 

(1996;83) :  

“Tabungan lainnya adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank 
yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, 
menabung dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan 
dan slip penarikan yang telah disediakan bank”. 
 
Alat penarikan tabungan terdiri dari : 

1. Buku tabungan,  

2. Slip penarikan,  

3. Kwitansi, dan  

4. Kartu yang dibuat dari plastik (ATM). 

Penelitian dengan judul yang hampir sama, telah dilakukan sebelumnya 

oleh saudara Martinus (01.03.462) pada tahun 2007 dengan judul Fungsi sistem 

pengolahan data eletronik atas aktivitas pengendalian internal tabungan. 



 7 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu 

dilakukan pada Bank BCA Cabang Cimahi, sedangkan objek penelitian penulis 

lakukan pada Bank Jabar Cabang Suci Bandung. Persamannya adalah pada Sistem 

pengolahan data elektronik. Selain itu penulis terdahulu lebih menekankan pada 

aktivitas pengendalian tabungan, sedangkan penulis lebih menekankan pada 

efektivitas pengendalian tabungan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan 

penulis adalah: Pengendalian internal atas tabungan pada Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung sudah efektif. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, 

yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan dan menganalisa 

data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang 

diteliti.   

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, penulis 

menggunakan dua teknik, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer. 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah melalui : 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti dengan mengenal secara langsung fasilitas 

fisik dan meninjau kegiatan bagian pengolahan data elektronik untuk 

memperoleh gambaran yang nyata mengenai sistem teknologi informasi 

bagian pengolahan data secara elektronik. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya 

jawab dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan langsung atau relevan dengan objek penulis teliti. 
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c. Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara membuat daftar pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan kepada 

pihak yang berwenang. 

2. Studi kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan buku – buku kepustakaan yang dimaksudkan untuk 

memperoleh landasan teori yang memadai, yang dapat mendukung perubahan 

yang dilakukan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu 

mengenai sistem pengolahan data elektronik tabungan dan pengendalian 

internalnya. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Jabar Cabang Suci yang berlokasi di 

Jalan P.H.H. Mustofa No. 66, Bandung 40124. Adapun waktu penelitian dan 

pengumpulan data dilaksanakan dari mulai bulan Mei tahun 2007 sampai dengan 

selesai. 


