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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Fungsi 

Pengertian fungsi menurut Azhar Susanto (2004:199) adalah : 

“Kumpulan dari aktivitas – aktivitas tanpa melihat keterkaitannya satu 

sama lain. Fungsi merupakan kumpulan aktivitas yang mendukung 

operasi bisnis perusahaan.” 

Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto dan La Midjan 

(2003:11) adalah : 

“Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 
berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu : tepat waktu, 
relevan, dan dapat dipercaya dan secara keseluruhan informasi 
akuntansi tersebut mengandung arti yang berguna”. Informasi 
akuntansi sesuai perkembangannya terdiri dari informasi akuntansi 
keuangan untuk memenuhi fungsi pertanggungjawaban kepada pihak-
pihak eksternal perusahaan dan informasi akuntansi manajemen untuk 
memenuhi kepentingan pihak internal perusahaan, untuk memenuhi 
fungsi pengambilan keputusan.” 

 

Dari fungsi informasi akuntansi, ada hal yang lebih spesifik yaitu ; fungsi 

sub sistem keuangan dan akuntansi, yang akhirnya akan menuju ke sub sistem 

pengolahan informasi, menurut Azhar Susanto dan La Midjan (2003:17-19) : 

“Fungsi keuangan terutama menyediakan dana untuk pembiayaan 
organisasi perusahaan dengan biaya dana murah. Sedangkan fungsi 
dari akuntansi meliputi klasifikasi dari transaksi keuangan dan 
mengikhtisarkan ke dalam laporan keuangan yang baku”. Dan “Fungsi 
sub sistem pengolahan informasi meliputi fungsi penyediaan yang 
berguna untuk pemakai”. 
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Fungsi ini memiliki langkah – langkah seperti dalam metode Jackson’s 

System Development (JSD) yang pertama kali diusulkan oleh Michael Jackson 

untuk mengembangkan perangkat lunak di tahun 1975 dan menambahkan sistem 

informasi di tahun 1983, yang dialihbahasakan oleh Jogiyanto (2003:834) : 

“Dilangkah fungsi (function step), developer mendesain fungsi dari 
sistem dalam bentuk suatu model”. Dilangkah ini semua fungsi diikat 
ke dalam output sistem. Secara umum, fungsi-fungsi JSD dapat 
ditentukan dengan bentuk sebegai berikut : jika suatu kombinasi 
kejadian anu terjadi di dunia nyata, maka sistem seharusnya 
menghasilkan output anu tersebut. Spesifikasi dari fungsi ini dengan 
demikian akan memanggil sistem untuk menghasilkan output yang 
diinginkan jika suatu kombinasi kejadian tertentu terjadi di dalam 
model. 

 

Dari beberapa bagian fungsi yang diuraikan di atas, dapat di simpulkan 

bahwa inti dari fungsi yang harus ditekankan dalam perusahaan adalah fungsi 

penggunaan dana atau keuangan yang ada dalam perusahaan, karena akan 

berpengaruh pada pengambilan keputusan selanjutnya dalam operasional 

perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:4) fungsi penggunaan dana adalah : 

“Meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan aktiva baik 
dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap”. Agar dana yang tertanam 
dalam masing-masing unsur aktiva tersebut di suatu pihak tidak terlalu 
kecil jumlahnya, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan 
kontinyuitas usaha, dan di pihak lain tidak terlalu besar jumlahnya 
sehingga dapat menimbulkan pengangguran dana, maka perlulah 
pengalokasian dana tersebut didasarkan pada perencanaan yang tepat, 
sehingga penggunaan dana dapat dilakukan secara optimal. Fungsi 
manajemen keuangan pada dasarnya terdiri atas : 
1. Fungsi menggunakan atau mengalokasikan dana (use/allocation of 

fund) yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus 
mengambil keputusan pemilihan alternatif investasi atau keputusan 
investasi, dan 

2. Fungsi memperoleh dana (obtaining of funds) atau fungsi 
pendanaan yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus 
mengambil keputusan pemilihan alternatif pendanaan atau 
keputusan pendanaan (financing decision). 
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2.2 Pengertian Sistem 

Sistem menurut Mulyadi (2001:5) : 

“Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu 
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. 
“Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 
berhubungan satu dengan lainnya.” Dari definisi ini dapat dirinci lebih 
lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut : 
1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. 
3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. 
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

 

Untuk mencapai suatu sasaran perlu mengetahui ciri-ciri atau kriteria suatu 

sistem. Karena ciri-ciri atau kriteria tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur 

dalam menilai keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu 

pengendalian. Menurut Azhar Susanto (2004:19) Ciri – ciri sistem adalah : 

1. Tujuan Sistem, 
Adalah merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai 
oleh suatu sistem. 

2. Batasan Sistem, 
Merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan 
lingkungannya. 

3. Sub sistem, 
Merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, sub sistem ini 
bisa phisik ataupun abstrak. 

4. Hubungan sistem, 
Hubungan yang terjadi antar sub sistem lainnya yang setingkat 
atau antara sub sistem dengan sistem yang lebih besar. Hubungan 
sistem terbagi dua bagian : 
a. Hubungan sistem vertikal 
b. Hubungan sistem horizontal 

5. Khirarki sistem 
Khirarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem 
dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai super sistem, 
dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai 
subsistem. 

6. Input-Proses-Output 
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Pelanggan 

Tanah 

- 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 keberadaan sistem. 
7. Lingkungan sistem, 

Faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. 
Lingkungan sistem terbagi dua bagian yaitu : 
a. Lingkungan eksternal, adalah lingkungan yang berada diluar 

sistem 
b. Lingkungan internal, adalah lingkungan yang berada didalam 

suatu sistem. 
 

Gambar 2.1 Organisasi dan Lingkungan Sistem 

Lingkungan 

 

Organisasi 

 

Feedback Control 

 

 

Batas sistem dengan lingkungannya 
Yang mampu dikendalikan 

Yang tidak mampu dikendalikan 

Sumber : Azhar Susanto, 2004. Sistem Informasi Manajemen (Konsep dan 
Pengembangannya), Edisi Ketiga, Bandung : Lingga Jaya. 
 

2.3 Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data Processing) 

Setelah mengetahui beberapa hal dari sistem, perlu diketahui bagaimana 

pengolahan suatu sistem dibuat agar menjadi suatu informasi yang baik. Menurut 

Jogiyanto (2001:5) : 

Ekologi Tenaga Kerja 

Pemerintah Peralatan dan 
Perlengkapan 

Masyarakat 
Umum Modal 

Pesaing 

Teknologi 

Input Proses Output 
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“Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 
merubah masukan menjadi keluaran”. Sistem akuntansi akan 
mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan 
laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. 

 

Pengolahan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak disertai dengan data-

data yang dibutuhkan, Mulyadi (2001:5) berpendapat mengenai data sebagai 

berikut : 

“Data merupakan bahan baku informasi yang didefinisikan sebagai 

sekelompok simbol-simbol tertentu yang mempunyai makna kuantitas, 

tindakan, objek, dan sebagainya”. 

Informasi yang diperoleh tidak begitu saja ada dalam perusahaan namun 

melalui satu alat pengolahan data yang kita kenal secara manual dan 

komputerisasi. Jogiyanto (2001:8) mengemukakan mengenai informasi sebagai 

berikut : 

“Data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan lebih berarti bagi 
yang menerimanya”. Kualitas (Quality of information) dari suatu 
informasi tergantung dari tiga hal yaitu : 
1. Informasi harus akurat (Accurate) 
2. Tepat pada waktunya (timeliness) 
3. Relevan (relevance) 
Sedangkan nilai informasi ditentukan dua hal yaitu ; manfaat dan 
biaya mendapatkannya. 
 
Dari uraian di atas jelas bahwa urut-urutan suatu pekerjaan, memerlukan 

waktu dan konsentrasi penuh apalagi bila kita berhubungan dengan alat elektronik 

yang tingkat teknologinya tergolong canggih dan bertegangan tinggi. Istilah 

elektronik ini sudah tidak asing di telinga, hingga kita dapat satu definisi bahwa 

elektronik menurut Azhar Susanto (2004:61) adalah : 

“Suatu alat yang memberikan kecepatan dan efisiensi pengolahan”. 
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Hingga alat ini disebut dengan electronic data processing. 

 

2.3.1.  Pengertian Pengolahan Data Elektronik 

Pengertian Electronic Data Processing ini dapat juga dikatakan pengolahan 

data elektronik, sebab pada awalnya kedua istilah ini memiliki arti berbeda, 

namun melalui perkembangan teknologi yang begitu cepat maka pada akhirnya 

istilah tersebut disamakan, dengan memiliki tujuan yang sama pula tentunya. 

Dapat ditinjau dari pendapat yang dikemukakan oleh George H. Bodnar dan 

William S.Hopwood, yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. 

Tambunan (1997:4) bahwa : 

“Pengolahan data elektronik (Electronic Data Processing) adalah 
pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data 
transaksi-transaksi dalam suatu organisasi”. “Electronic data 
Processing adalah aplikasi sistem informasi akuntan paling dasar 
dalam setiap organisasi”. Sehubungan dengan perkembangan teknologi 
komputer, istilah Pengolahan data mulai dikenal dan mempunyai arti 
sama dengan istilah EDP. 
 
 

2.3.2. Unsur-unsur Pengolahan Data Elektronik 

Dalam suatu sistem komputer atau sistem pengolahan data secara elektronik 

yang berperan dari unsur-unsur sistem komputer menurut Azhar Susanto 

(2004:139) sebagai berikut : 

1. Perangkat keras (hardware) 

2. Perangkat lunak (software) 

3. Perangkat manusia (brainware) 
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Untuk unsur-unsur yang terdapat dalam pengolahan data elektronik ini harus 

saling berhubungan satu sama lainnya dan harus membentuk satu kesatuan, dan 

dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : 

2.3.2.1 Perangkat keras (hardware) 

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan 

hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Ada lima bagian utama dari 

hardware : 

a. Bagian masukan (input) 

b. Bagian pengolah utama dari memory 

c. Bagian keluaran (output) 

d. Bagian penyimpanan 

e. Bagian komunikasi 

a. Bagian masukan (input) 

Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk 

memasukkan data ke dalam komputer. Alat-alat ini umumnya baru dapat bekerja 

kalau ada driver (hardware dan software) yang bentuknya terpisah atau built in 

dalam motherboard. Alat masukan dapat digolongkan kedalam dua golongan, 

yaitu : 

� Alat masukan langsung, berarti data langsung diproses oleh Central 

Processing Unit (CPU) tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke media simpanan 

luar sehingga memungkinkan interaksi langsung antara pemakai dengan 
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sistem komputer. Contoh alat masukan langsung adalah keyboard, visual 

display terminal, dan pointing device. 

� Alat masukan tidak langsung, berarti data yang dimasukkan tidak langsung 

diproses oleh CPU, tetapi direkamkan dahulu ke suatu media machine 

readable form (bentuk yang hanya dapat dibaca oleh komputer) yang 

berbentuk simpanan luar. Contoh alat masukan tidak langsung adalah 

magnetic disk. 

b. Bagian pengolah utama dan memory 

Bagian pengolah utama adalah alat dimana instruksi-instruksi program 

diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat masukan dan 

hasilnya akan ditampilkan di alat keluaran. Bagian pengolah utama ini terdiri dari 

CPU (Central Processing Unit) dan Main Memory. 

� CPU (Central Processing Unit) 

CPU adalah pusat pengolahan program atau tempat pemrosesan instruksi-

instruksi program. CPU memiliki 3 komponen penting, yaitu : 

1. Arithmethic and Logical Unit (ALU), 

Merupakan bagian dari CPU yang melaksanakan semua perhitungan 

aritmatika atau matematika dan melaksanakan operasi logika berdasarkan 

instruksi program perhitungan yang dilakukan oleh ALU, biasanya hanya 

melibatkan empat elemen arithmatika, yaitu : penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, pembagian. 
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2. Control unit 

Merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur dan mengendalikan 

semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Dengan kata lain control 

unit ini menjalankan CPU dengan menterjemahkan instruksi program, 

memberitahu ALU untuk menjalankan semua program tersebut, dan 

berkomunikasi dengan Main Memory/Primary Storage serta peralatan 

input dan output. 

Tugas control unit adalah : 

a. Mengatur dan mengendalikan baik alat input maupun output. 

b. Mengambil instruksi-instruksi dari main memory/primary storage. 

c. Mengambil data dari yang akan diproses dari main memory. 

d. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan matematika atau 

logika serta mengawasi bekerjanya ALU. 

e. Menyimpan hasil pemrosesan ke main memory. 

3 Register 

Berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk data-data yang akan 

diproses oleh CPU, kapasitas penyimpangan sangat kecil tapi memiliki 

kecepatan tinggi. Kecepatan register 5 sampai 10 kali lebih cepat 

dibandingkan dengan kecepatan penyimpanan atau pengambilan data pada 

main memory/primary storage. Walaupun register merupakan sirkuit 

memory, register adalah bagian penting dari CPU dan bukan bagian dari 

main memory/primary storage. 
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Gambar 2.2 CPU 

Central Processing Unit 

 

Arithmetic  

and  

logic unit 

 

 

Register 

 

 

Control Unit 

 

Sumber : Azhar Susanto, 2004. Sistem Informasi Manajemen (Konsep dan 
Pengembangannya), Edisi Ketiga, Bandung : Lingga Jaya. 

 

� Main memory unit 

Main memory unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas yang 

besar, terdiri dari : 

1. Random Acces Memory (RAM) 

Semua data program yang dimasukkan melalui alat masukan akan 

disimpan terlebih dahulu di RAM. RAM merupakan memori yang dapat di 

akses, yaitu dapat diisi dan diambil isinya oleh programmer. 

2. Read Only Memory (ROM) 

ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, programmer 

tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh 

pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi (Operating System). 
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c. Bagian output 

Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

mengeluarkan informasi hasil pengolahan data, ada beberapa macam peralatan 

output, diantaranya : 

- Printer, merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan informasi 

hasil pengolahan data kertas atau transparansi. 

- Monitor, sering disebut layar, screen, video supply terminal atau video 

display. Monitor merupakan alat untuk menayangkan hasil pengolahan 

data atau informasi dalam bentuk visual. 

- Head Mount Display (HMD), merupakan alat yang digunakan untuk 

menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual 

pada monitor yang ditempelkan di depan mata. 

d. Bagian Penyimpanan 

Main memory di dalam alat pemrosesan merupakan simpanan yang 

kapasitasnya tidak begitu besar. Kadang-kadang diperlukan suatu simpanan yang 

mempunyai kapasitas besar untuk menyimpan data dan program dalam kurun 

waktu tertentu yang disebut external memory (simpanan luar, karena terletak di 

luar alat prosesnya) atau secondary storage (simpanan kedua, simpanan pertama 

adalah main memory). Simpanan luar dapat digolongkan ke dalam alat simpanan 

pemasukan urut atau sequential-acces storage device (SASD) dan alat simpanan 

pemasukan langsung atau direct acces-storage device (DASD). Kelebihan DASD 

dibandingkan dengan SASD adalah kecepatan dari waktu pemasukannya dan 

banyak aplikasi yang membutuhkan hal seperti ini. Simpanan luar yang termasuk 
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dalam DASD adalah magnetic disc dan hard disc. Simpanan luar yang termasuk 

SASD adalah magnetic tape. 

e. Bagian Komunikasi 

Bagian komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar 

komunikasi berjalan dengan baik. Perangkat komnukasi merupakan alat yang 

menghubungkan seseorang langsung dengan CPU atau dengan komputer yang on-

line. Jenis ini antara lain very entry device. 

2.3.2.2 Perangkat lunak (software) 

Software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan 

untuk menjalankan komputer. Tanpa software komputer tidak dapat 

melaksanakan fungsinya. 

Definisi software itu sendiri adalah kumpulan dari program-program yang 

digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. 

Software terdiri dari : 

a. Sistem Operasi (operating system), berfungsi untuk mengendalikan hubungan 

antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer. 

Jenis-jenis program dalam sistem operasi adalah : 

� Bootstrap Loader (program pembaca software pertama) yang biasanya 

berada pada ROM, bootstrap loader adalah untuk membaca bagian utama 

dari sistem operasi penyimpanan kedua (Secondary memory) atau 

tambahan ketika komputer pertama kali ditambahkan. 

� Diagnostic Test (pengecekan) adalah untuk melakukan pengecekan 

terhadap jalannya komponen-komponen dari sistem komputer. 
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� Operating System Executive (pengendali operasi), adalah mengendalikan 

jalannya sistem komputer. 

� BIOS (program pengendali peralatan input dan output) 

� Utility  program (program utility), adalah untuk memberikan kemudahan 

dalam memanfaatkan disk, seperti : 

- Memformat disk 

- Menunjukkan isi dari disk 

- Mengcopy isi dari disk ke disk yang lain 

- Memindahkan isi dari disk ke disk yang lain 

- Menunjukkan sisa dari disk 

- Membuat backup 

- Menyimpan kembali backup ke hard disk. 

� File maintenance (pemeliharaan file) adalah memberikan fasilitas kepada 

program yang dibuat oleh user (pemakai komputer) untuk membuat dan 

mengisi file. 

� Memilih sistem operasi, untuk memilih ini diperlukan biaya yang besar, 

kemampuan dan pemahaman yang tinggi di bidang sistem operasi, dan 

waktu yang banyak. 

� Sistem operasi Multi Tasking dan Multi User. 

- Multi tasking adalah sistem operasi yan dapat menjalankan beberapa 

komputer yang tersimpan di memorinya pada saat yang bersamaan. 



 

 

26

- Multi user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user 

pada saat yang bersamaan untuk menjalankan suatu aplikasi tertentu 

seperti server atau host. 

b. Interpretener, merupakan software yang berfungsi sebagai penterjemah bahasa 

yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang di mengerti oleh 

komputer. Bahasa yang berkembang sampai pada generasi ke empat ini 

digambarkan sebagai berikut : 

- Bahasa generasi pertama (1st Generation Language) misalnya bahasa 

mesin. 

- Bahasa generasi kedua (2nd Generation Language) misalnya bahasa 

assembly. 

- Bahasa generasi ketiga (3rd Generation Language) misalnya bahasa Basic, 

Pascal, Cobol, Frotran. 

- Bahasa generasi keempat (4th Generation Language) misalnya bahasa 

Clipper, Foxpro, Oracle, SQL for window, Ingress, Access. 

c. Perangkat lunak aplikasi, merupakan software-software siap pakai 

2.3.2.3 Perangkat manusia (brainware) 

Brainware komputer merupakan aspek manusia yang terlibat dalam sistem 

komputer dan merupakan pusat seluruh kegiatan berpikir yang dilakukan oleh 

manusia untuk mempersiapkan, mengolah konsep-konsep dan berbagai lain 

sebelum segala sesuatunya dikerjakan oleh komputer. Komponen brainware 

umumnya dibagi dalam bagian yang dapat menunjang adanya internal check yang 

memadai, yaitu : 
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a. System Analist, bertanggung jawab untuk mendesain umum dan sistem analis 

merupakan tujuan secara keseluruhan dan desain khusus untuk aplikasi-

aplikasi tertentu. 

b. Programmer, bertugas membuat flow chart untuk aplikasi komputer, 

menyimpan instruksi-instruksi komputer, menguji program, dan 

mendokumentasikan hasilnya. Programmer tidak diperbolehkan memasukkan 

data input operasi komputer. 

c. Computer operator, bertanggung jawab untuk mengolah data melalui sistem 

yang berhubungan dengan program komputer. Operator harus mengikuti 

instruksi yang diterapkan dalam runbook yang telah disusun oleh 

programmer. Disini perlu adanya pembatas bagi operator agar tidak dapat 

memodifikasi program sebelum atau selama program berjalan. 

d. Librarian, bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara program-

program, file transaksi, dan catatan penting lainnya. Librarian menyediakan 

pengendalian fisik atas file, program, dan catatan tersebut hanya diberikan 

pada mereka yang berhak saja. 

e. Data control group, bertugas untuk meneliti ketelitian dan efisiensi dari 

seluruh aspek-aspek sistem. 

f. Data Administrator, adalah orang yang bertanggung jawab terhadap database 

suatu organisasi. 

 
 
 
 
 
 



 

 

28

2.3.3   Tujuan Pengolahan Data Elektronik 

Tujuan pengolahan data elektronik adalah untuk menghasilkan informasi 

yang berguna bagi pemakainya. Hal ini dijelaskan dalam Azhar Susanto dan La 

Midjan (2003:90) : 

1. Relevansi 
2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 
3. Efisiensi 
4. Ketepatan waktu 
5. Fleksibilitas 
6. Ketelitian dan keamanan 
7. Ekonomis 

 

Kutipan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Relevansi : suatu informasi mempunyai kemampuan pemrosesan terbatas. 

Jadi hanya data yang relevan dengan kebutuhan sekarang atau masa depan 

perusahaan 

2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan : merupakan ukuran dari jumlah data 

yang dapat dikumpulkan, diolah dan disediakan untuk pemakai selama suatu 

waktu. Ukuran tersebut penting diperhatikan karena sebagai tolak ukur 

dalam menilai kemampuan sistem komputer dalam menangani jumlah data, 

dalam memasukkan, mengolah dan menghasilkan informasi yang berasal 

dari sejumlah transaksi. 

3. Efisiensi : efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai dibandingkan 

dengan pemasukannya. Meningkatkan efisiensi dalam mengkonversi data 

pada umumnya akan meningkatkan tolak ukur keberhasilan suatu sistem. 
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4. Ketepatan waktu : ketepatan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah 

data dan menghasilkan informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang 

sangat penting dalam situasi tertentu. 

5. Fleksibilitas : merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk 

pemakai akan informasi secara lancar dan serbaguna dan dihubungkan 

dengan perubahan dalam mengkonversi data. 

6. Ketelitian dan Keamanan : kesalahan dan kehilangan data merupakan factor 

yang menentukan dalam menilai dapat dipercayanya konversi data. 

7. Ekonomis : perlu dipertimbangkannya manfaat yang dicapai dibandingkan 

dengan biaya yang dikorbankan dengan mengkonversi data. 

 

2.3.4 Manfaat Pengolahan Data Elektronik 

Manfaat pengolahan data elektronik ini dapat lebih jelas diuraikan menurut 

Raymond McLeod Jr, yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh (2001:478) 

sebagai berikut : 

1. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien 
2. Perencanaan prioritas yang lebih baik 
3. Pelayanan pelanggan meningkat 
4. Semangat kerja pegawai meningkat 
5. Informasi manajemen lebih baik 

 
Selain itu teknologi dengan komputer juga memberikan satu fasilitas yang 

luas yaitu suatu jaringan komputer raksasa yang mengintegrasikan ribuan jaringan 

di beberapa negara. Menurut Azhar Susanto (2004:311) menyatakan bahwa 

manfaat internet di dunia bisnis adalah : 

1. Mengurangi biaya informasi 
2. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi 
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3. Meningkatkan distribusi pengetahuan 
4. Memberikan fasilitas untuk e-Commerce dan e-Business 
 
 

2.3.5 Metode Pengolahan Data Elektronik 

Berdasarkan pendekatannya metode konversi ada dua alternatif pendekatan 

metode mengkonversi data secara komputerisasi menurut Azhar Susanto dan La 

Midjan (2003:90) yaitu : 

a. Pendekatan Sistem Pengolahan secara Batch 

b. Pendekatan Sistem Pengolahan Data secara On-Line 

a. Batch 

Sistem pengolahan secara batch ini ditandai oleh metode pengolahan secara 

kelompok. Data dikumpulkan, di susun dan di simpan (secara manual) dalam 

jumlah besar atau apabila waktu yang diperlukan telah cukup, baru kemudian 

diolah, dan biasanya secara berurutan. Aplikasi pengolah data secara batch 

umumnya terdiri dari beberapa seri dari perintah runs. Setiap runs, dibawah 

pengendalian program komputer, memperhatikan langkah-langkah yang berkaitan 

dengan transaksi, berbagai runs tersebut adalah : 

- Conversion run, merupakan kegiatan run mengkonversi data dari satu 

media ke media lainnya. 

- Edit run, data yang diterima oleh sistem komputer harus di edit atau 

divalidasikan dengan menggunakan program spesial pengeditan, yaitu 

transaksi selama dikumpulkan dalam batch di cek kelengkapannya, 

ketepatannya dan validitasnya. Transaksi yang berisi kesalahan atau 

penyimpangan disusun dalam daftar untuk diperiksa, yang dinamakan 
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daftar kesalahan atau laporan edit, dan untuk validitasnya transaksi dicatat 

pada pita edit. 

- Sort Run, data disortir berdasarkan referensinya ke sorting key. Hal ini 

diperlukan untuk : 

1. Mempersiapkan transaksi untuk urut-urutan pengolahan untuk file 

utama 

2. Menyusun data sesuai dengan laporan yang akan dihasilkan. 

- File maintenance run, merupakan run yang akan memutakhirkan file 

utama. 

- File ekstraction run, merupakan run yang berhubungan dengan pencarian, 

mengeluarkan data yang telah disimpan berhubung dengan perlunya 

disusun kembali atau data tersebut diperlukan untuk di laporkan. 

- Report generation run, merupakan run yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu laporan melalui printer. 

Pilihan sistem pengolahan data secara batch yang dapat dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode magnetic disk storage, metode ini dilaksanakan dengan cara 

menempatkan master file magnetic disk sebagai pengganti penyimpanan 

pita magnetic. Metode ini bermafaat, terutama magnetic disk dapat 

dilakukan pengambilan data secara langsung dari penyimpanannya, 

metode ini sangat baik untuk pengelolaan persediaan dan utang piutang 

karena dapat secara cepat mengeluarkan data yang diperlukan. 
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2. Metode pengolahan dengan file maintenance secara terpisah, metode ini 

terutama mengolah perubahan dalam file. 

3. Metode remote processing, metode ini digunakan terutama untuk 

mengolah data secara batch yang berada di tempat lain. 

b. On-Line 

Sistem pengolahan data secara on-line ditandai oleh pengolahan secara 

segera begitu data diterima. Setiap data dicatat segera ke dalam file yang 

diperlukan dan agar hal tersebut dapat dicapai, data yang disimpan harus 

mencakup status dari kejadian berikut kelengkapannya. Sistem ini dilaksanakan 

apabila informasi tersebut bersifat segera. Sistem on-line disebut juga interactive 

processing system, yaitu terjadi interaksi secara langsung antara manusia dengan 

sistem komputer dengan melalui terminal atau bagian input dan output lainnya. 

Beberapa kegiatan yang bersifat spesifik dari sistem pengolahan data secara 

on-line adalah sebagai berikut : 

1. Data Entry and Edit 

Selama kegiatan entry data di edit atas kemungkinan kesalahan atau 

menghilangkan atas data yang tidak diperlukan. 

2. File update atau maintenance 

Sistem komputer mengenai jenis transaksi. Program aplikasi yang sesuai 

kemudian dipanggil dari secondary storage untuk mengolahnya. Di dalam 

sistem pengolahan data secara on-line sering digunakan lebih dari satu file. 
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3. File inquiry 

Apabila suatu informasi diperlukan segera, dari data base sistem pengolahan 

data secara on-line, user meminta dari perangkat lunak yang tersedia dan 

kemudian disajikan dalam beberapa detik kepada user tersebut. 

4. Report generation 

Penyajian laporan dalam sistem on-line metodenya sama dengan sistem batch. 

Ada beberapa metode pengolahan data secara on-line, sebagai berikut : 

a. Remote Processing adalah sistem pengolahan data secara on-line lebih banyak 

disebabkan oleh perbedaan lokasi tempat memasukkan data dengan tempat 

CPU berada. Data di masukkan melalui terminal-terminal, ditransfer ke CPU 

untuk diolah. 

b. Real Time System, komputer membantu sistem dalam menyediakan informasi 

yang tepat waktu, mutakhir sesuai dengan kondisi dan situasi yang diperlukan 

untuk mengendalikan operasi perusahaan. Dalam metode ini sering dilibatkan 

metode remote processing. 

 

2.4 Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Sistem pengolahan data elektronik ini disusun untuk membantu pihak 

manajemen dalam mengumpulkan data mengenai operasi aktivitas perusahaan 

kemudian diolah menjadi suatu sistem informasi yang biasanya dalam bentuk 

laporan data kuantitatif. 
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Jika disimpulkan antara pengertian sistem dan pengolahan data elektronik 

menurut Jogiyanto (1999:2) dan (2001:1), maka pengertian sistem pengolahan 

data elektronik tersebut adalah : 

“Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu yaitu 
memanipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa 
suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu 
komputer.” 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengolahan data 

elektronik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan dengan menggunakan 

komputer sebagai alat mengubah informasi yang masih mentah menjadi informasi 

yang sesuai dengan tujuannya, yang dijalankan oleh manusia dengan 

menggunakan metode-metode tertentu. 

Menurut Azhar Susanto dan La Midjan (2003:62-82) mengartikan 

Komputer sebagai berikut : 

“Komputer berasal dari bahasa latin “Computare” yang berarti 
mnghitung dan dalam pengertian terbatas komputer sebagai suatu alat 
kalkulasi”. Peranan komputer didalam perusahaan, yang semula hanya 
digunakan untuk mengelola data akuntansi, kemudian untuk mengolah 
data upah, persediaan, keuangan, dan lain-lain, telah mengambil alih 
kegiatan yang selama ini dilakukan secara manual dalam 
menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang canggih dan sulit selain 
mengolah data menciptakan informasi. Fungsi utama dari komputer 
adalah : 
1. Fungsi masukan (input) 
2. Fungsi menyimpan (storage) 
3. Fungsi pengolahan (processing) 
4. Fungsi keluaran (output) 
5. Fungsi komunikasi (communication) 
Fungsi yang terakhir merupakan kelebihan utama sistem komputer 
daripada sistem manual. 
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 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (1997:801), yaitu : 

“Effectiveness refers to the accomplishement of the objectives where was 

efficiency refer to the resources use to achieved objectives” 

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai dimana tujuan dari 

perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas dapat dihubungkan dengan 

penyelesaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi dihubungkan dengan sumber yang 

digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

Oleh sebab itu untuk menunjang keefektivan pengolahan keuangan dalam 

suatu perusahaan harus ditunjang dengan skill (kemampuan) orang yang berada 

didalamnya. 

 

2.6. Keuangan / Arus Kas 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI) (2002:No.2) menyatakan 

bahwa :  

“Kegunaan Informasi Arus Kas dalam kaitannya dengan laporan 
keuangan dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 
pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 
perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) 
dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 
dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.” 
 
 

2.6.1  Sistem Informasi Keuangan 

Menurut Azhar Susanto (2004:93) sistem informasi keuangan adalah : 

“Sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang 

berhubungan dengan arus kas uang ke para pemakai di perusahaan”. 
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Para pemakai utamanya adalah para manajer yang menggunakan informasi 

tersebut, subsistem input keuangannya adalah : 

1. Subsistem informasi akuntansi keuangan, mencatat (menjurnal) semua 

transaksi keuangan perusahaan, mengelompokkannya berdasarkan akun 

yang tersedia kedalam buku besar (ledger) dan mengikhtisarkannya dalam 

bentuk neraca serta rugi/laba. Sistem informasi keuangan menghasilkan 

laporan keuangan (neraca, rugi/laba, laporan perubahan posisi keuangan 

dan lain-lain). 

2. Subsistem Audit internal, membantu sistem informasi akuntansi dengan 

data dan informasi internal yang diperoleh sebagai hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh audit intern. 

3. Sistem Intelejen Keuangan, mengumpulkan data yang berasal dari 

lingkuangan luar perusahaan yang mempengaruhi arus uang, komunitas 

keuangan, pemegang saham dan pemilik, pemerintah. 

Subsistem Output keuangan terbagi ke dalam beberapa bagian : 

1. Subsistem informasi peramalan, melakukan peramalan jangka panjang, 

antara lima sampai dengan sepuluh tahun, sebagai dasar untuk 

perencanaan strategis. 

2. Subsistem informasi manajemen dana, berkaitan dengan arus uang melalui 

perusahaan. 

3. Subsistem informasi pengendalian, menyiapkan anggaran operasi tahunan 

dan memberikan masukan-masukan kepada manajer sehingga mereka 

dapat memonitor biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran. 
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2.6.2. Fungsi Keuangan 

Menurut James Van Horne, yang di alih bahasakan oleh Alexander Sindoro 

(2004:158) fungsi keuangan/akunting terdiri dari : 

1. Keputusan keuangan, berkaitan dengan menentukan struktur modal 
terbaik untuk perusahaan dan termasuk meneliti berbagai metode 
yang dapat meningkatkan modal. 

2. Keputusan financial, berkaitan dengan menentukan struktur modal 
terbaik untuk perusahaan dan termasuk meneliti berbagai metode 
yang dapat meningkatkan modal. 

3. Keputusan deviden berkaitan dengan isu seperti presentase 
penghasilan yang dibayarkan kepada pemegang saham, stabilitas 
deviden yang dibayarkan dalam periode waktu tertentu, dan 
pembelian kembali atau penerbitan saham. 

 

Menurut La Midjan (1999:203) di masyarakat beredar beberapa jenis uang, 

yaitu : 

“Uang yang beredar di masyarakat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu : 
1. Uang kas atau uang kontan, disebut juga uang Kartal yang terdiri 

atas uang kertas, uang logam serta berupa “atas bawa” atau “atas 
unjuk” 

2. Uang Bank, disebut juga uang giral yang terdiri atas cek (cheque) 
dan bilyet giro.” 

 

Selain dari jenis uang, La Midjan (1999:204) menyatakan bahwa ada 

klasifikasi transaksi : 

“Klasifikasi transaksi kas yang merupakan sistem pembayaran dapat 
dikelompokkan sebagai berikut : 
1. Transaksi penerimaan kas/bank 
2. Transaksi pengeluaran kas/bank 
3. Transaksi kas kecil.” 

Organisasi dari fungsi kas dalam perusahaan berskala menengah dan besar. 

Fungsi kas dipegang oleh bagian keuangan (treasurer’s departement) dan fungsi 
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pencatatan dipegang oleh bagian akuntansi. Tugas pokok bagian keuangan 

menurut La Midjan (1999:204) adalah : 

1. Menyusun perencanaan pemasukkan uang dan pengeluaran 
uang untuk pembelanjaan perusahaan. 

2. Mencari dana-dana murah untuk membiayai perusahaan. 
3. Mengatur penggunaan dana seefisien dan seefektif mungkin. 
4. Merencanakan dan melaksanakan penagihan oleh bagian 

inkaso/penagihan. 
5. Menyusun data statistik keuangan. 

 

2.7. Pengertian Bank 

Bank yang kita kenal sekarang bermula dari Italia yaitu tepatnya di kota 

Venezia dan Genoa, orang-orang mengandalkan transaksi jual beli serta 

pertukaran uang yang dikelola oleh suatu perusahaan. Perusahaan tersebut 

sekarang dikenal dengan nama “money changer”. Setelah lama, perusahaan 

melakukan perluasan usaha disamping pertukaran uang juga menerima 

penyimpanan uang, dimana si penyimpan uang diberi surat bukti simpanan. 

Setelah mengalami perkembangan yang sangat hebat. Bank dianggap sebagai 

motor utama penggerak perekonomian dan lembaga keuangan yang paling kecil 

dalam resiko kerugian. 

Pertumbuhan perekonomian suatu bangsa memerlukan pola pengolahan 

sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta 

dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga 

perekonomian bahu membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi 

ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, 
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khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 

Salah satu landasan hukum sistem perbankan di Indonesia adalah Undang-

undang No.10 tentang perbankan (1998 : 30) yang memberikan definisi sebagai 

berikut : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

 

2.7.1. Fungsi dan tujuan Bank 

Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 pasal 3, fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. 

Dana yang dihimpun oleh bank adalah dalam bentuk simpanan, yaitu dana 

yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan 

dengan itu. Sedangkan dana yang disalurkan oleh bank adalah dalam bentuk 

pemberian kredit. 

Sesuai UU No.7 tahun 1992 pasal 4, perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. 
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2.7.2. Jenis Bank 

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 

tentang perbankan pasal 5, jenis bank terbagi sebagai berikut : 

1. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang 

lebih besar kepada kegiatan tertentu. 

2. BPR, yaitu bank yang menerima simpanan harta dalam bentuk 

deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan 

itu. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu 

berhubungan dengan aktivitas keuangan baik penghimpunan uang masyarakat 

maupun sebaliknya penyaluran uang masyarakat. 

 

2.8. Fungsi Sistem Pengolahan Data Elektronik untuk Efektivitas Keuangan 

Perusahaan Sektor Perbankan. 

Dalam melakukan setiap kegiatan terutama yang berhubungan dengan 

keuangan, harus benar-benar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan 

segala tindakan yang diperbuatnya. Terutama dalam hal pengelolaan agar 

keuangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi satu departemen ke 

departemen lainnya, dari satu instansi ke instansi lainnya dalam suatu organisasi 
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sehingga jelas arus keuangan yang ada didalamnya, dan jelas tujuannya, baik 

untuk internal organisasi maupun untuk eksternal organisasi. 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa suatu pengolahan data electronik dalam 

hal keuangan/arus kas perusahaan dapat berjalan dengan efektiv jika : 

1. Keterbukaan/transparansi diwujudkan dengan berbagai laporan data 

masuk dan keluar 

2. Orang yang menempati jabatan tersebut betul-betul kompeten 

dibidangnya, sehingga segala kesalahan dapat diantisipasi dengan cepat 

dan tepat. 

3. Dilengkapi peralatan yang memadai dalam sesuatu hal yang dapat 

menunjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. 

4. Data pengeluaran dan pemasukan dana harus jelas dan tercantum 

berdasarkan dokumen yang disediakan dan transaksi yang terjadi. 

5. Aliran distribusi uang dari satu bagian ke bagian lainnya selalu melalui 

prosedur. 

6. Semua bukti harus tercatat dan terinci dalam pembukuan/pencatatan 

7. Penyajian laporan harus disajikan dengan cepat, tepat, dan akurat. 

8. Pelaksanaan pencatatan baik pemasukan maupun pengeluan uang harus 

berdasarkan aturan yang berlaku umum ataupun kebijakan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan harus berdasarkan job descriptionnya 

masing-masing. 


