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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Bagi suatu perusahaan sistem informasi akuntansi dapat membantu 

aktivitas perusahaan sehari-hari. Terciptanya informasi akuntansi bersumber dari 

data berbagai transaksi keuangan atau akuntansi yang didukung oleh sistem 

akuntansi. 

Meningkatnya aktivitas suatu perusahaan akan menambah masalah yang 

harus dipecahkan. Pimpinan perusahaan atau manajer sebagai pengelola 

perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat diantara alternatif yang biasa 

dipilih. Dalam mengambil alternatif keputusan tersebut manajemen membutuhkan 

informasi mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan. Kebutuhan dapat 

dipenuhi dengan adanya sistem informasi akuntansi yang dibuat dengan baik. 

Semakin baik sistem informasi yang diterapkan maka semakin baik pula sistem 

informasi yang dihasilkan dan peluang terjadinya kesalahan dapat lebih 

diminimalisir. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut George H. Bodnar dan 

William S.Hopwood (2010:3) adalah : 

 
“An accounting system (AIS) is a collection of resources, such as people 
and equipment, designed to transform financial and other data into 
information.” 
 

Kuitpan diatas dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) 

merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan perlatan, yang dirancang 

untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. 
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Selanjutnya menurut Azhar Susanto (2004:82) : 

 

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan (integritas) dari 
sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang 
saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis 
untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah 
keuangan menjadi informasi.”  
 

Dari definisi diatas jelaslah bahwa sistem informasi akuntansi merupakan 

bagian penting dari sebuah perusahaan, dimana sistem informasi akuntansitimbul 

karena adanya hubungan yang erat antara akuntansi dan sistem akuntansi, yang 

terdiri dari sumber daya manusia dan modal yang memiliki tanggungjawab 

didalam penyajian informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak 

intern maupun pihak ekstern perusahaan. Kemudian sistem informasi akuntansi 

juga merupakan komponen organisasi yang menghimpunkan, mengklasifikasikan, 

mengolah, menganalisis, mengkomunikasikan informasi keuangan kepada 

berbagai pihak yang membutuhkan informasi keluaran. Kemudian informasi 

keluaran ini dijadikan landasan untuk mengambil keputusan di berbagai 

permasalahan yang timbul di perusahaan. 

 

2.1.2 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan 

belum tentu sesuai bagi perusahaan lainnya karena tiap-tiap perusahaan 

mempunyai cirri-ciri dan sifat-sifat tersendiri, dan disesuaikan dengan keadaan  

kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. 

Pengertian sistem informasi akuntansi Bodnar dan Hopwood (2010:1) : 

 
 “An accounting system (AIS) is a collection of resources, such as people 
and equipment, designed to transform financial and other data into 
information.” 
 

Dengan demikian secara administratif akan terwujud dengan adanya 

unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Dari kutipan tersebut pula dapat 

dijelaskan bahwa : 
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1. Sumber daya manusia dan alat 

Sumber daya manusia merupakan potensi manusia atas perannya dalam 

pelaksanaan suatu sistem informasi akuntansi didalam suatu perusahaan. 

Sedangkan alat merupakan sarana dan prasarana yang digunakan didalam 

menjalankan pelaksanaan sistem informasi akuntansi didalam suatu 

perusahaan. Suatu sistem informasi akuntansi yang di dominasi oleh sumber 

daya manusia dinamakan sistem informasi akuntansi manual, sedangkan 

sisitem informasi akuntansi yang melibatkan penggunaan komputer 

dinamakan sistem informasi berbasis komputer. Manusia merupakan unsur 

sistem informasi akuntansi yang berperan dalam pengambilan keputusan, 

apakah suatu sistem dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Disamping 

itu manusia juga mengendalikan jalannya suatu sistem, sedangkan alat 

merupakan unsur sistem informasi yang berperan dalam mempercepat 

pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi atau perhitungan dan 

meningkatkan kerapihan bentuk informasi. 

2. Informasi 

Informasi tersaji selama tahap keluaran. Hasil akhir dari sistem informasi 

akuntansi adalah informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen. 

Informasi tersebut antara lain : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, laporan harga pokok penjualan, laporan biaya pemasaran, daftar umur 

piutang, dan sebagainya. Jadi informasi yang dihasilkan untuk kepentingan-

kepentingan dan penggunaan (user) yang berlainan. 

 

2.1.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Manajemen memerlukan sistem informasi akuntansi yang berguna untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dalam memenuhi fungsinya, sistem informasi 

akuntansi harus mempunyai tujuan-tujuan baik tujuan khusus maupun tujuan 

umum yang keduanya dapat memberikan pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi-informasi yang 

berguna terutama dalam hal perenanaan dan pengendalian. 

Setiap perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil memiliki 

permasalahan yang kompleks. Kegiatan perusahaan yang bermacam-macam 
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mempekerjakan ratusan bahkan ribuan pekerja. Arus input maupun output yang 

dikelola dalam jumlah yang bsar serta banyaknya pihak yang berkepentingan pada 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu dalam 

merencanakan, mengkoordinasikan serta mengendalikan seluruh aktivitas 

usahanya dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan usaha. 

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Azhar susanto 

(2004:9) adalah : 

 

“1. Untuk mengelola aktivitas penjualan agar sasaran penjualan      
tercapai 

2. Untuk mengamankan sumber pembiayaan perusahaan 
3. Utnuk menjaga perubahan posisi harta yang menyangkut : 

a. Piutang, jika penjualan dilakukan dengan kredit 
b. Jika barang yang berkurang karena penjualan.” 

 
2.2 Pengolahan Data Elektronik 

Adanya kebutuhan informasi yang semakin dibutuhkan perlu mendapatkan 

perhatian dalam penangannya. Hal ini di dorong oleh adanya pengambilan 

keputusan dan tersedianya data yang semakin banyak dan kompleks, pengolahan 

dan hubungan antar unsure-unsur dalam organisasi yang semakin luas dan 

mengakibatkan timbulnya berbagai jenis data dan informasi. 

Pada awalnya pengolahan data dilakukan secara manual, hanya 

mengandalkan tenaga manusia. Namun sekarang telah ditemukan komputer yang 

dapat membantu manusia di dalam proses pengolahan data, maka muncullah 

istilah Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data Processing). 

 

2.2.1 Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal denagn istilah 

pengolahan data elektronik (PDE). Pengolahan data (Data Processing) adalah 

manipulasi data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti berupa informasi. 

Definisi Pengolahan Data Elektronik (PDE) menurut Bodnar dan 

Hopwood (2010:3) yaitu sebagai berikut : 
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 “Electronic Data Processing (EDP) is the use of IT in an organization’s 
transaction-oriented data processing. EDP is a fundamental AIS 
application in every organization. As computer technology has become 
commonplace. The term data processing (DP) has come to have the 
same meaning as EDP.” 
 
Dapat diartiakn bahwa Pengolahan Data Elektronik adalah pemanfatan 

teknologi komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksi-transaksi dalam 

suatu organisasi. Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah aplikasi sistem 

informasi akuntansi paling dasar dalam setiap organisasi sehubungan dengan 

perkembangan teknologi komputer, istilah pemrosesan data mulai dikenal dan 

mempunyai arti yang sama dengan EDP. 

Menurut La Midjan dan  Azhar Susanto (2003:137 dan 176) Pengolahan 

Data Elektronik adalah : 

 

“Berisi hitung-hitungan aritmatik tetapi tidak menyatakan apa-apa 
tentang arti dari data tersebut berupa kegiatan clerical dan 
pengolahan transaksi. Selain itu banyak estimasi-estimasi, 
perhitungan-perhitungan, dan modal-modal pemecahan masalah yang 
canggih yang tidak mungkin secara teknis diselesaikan secara 
manual.” 
 

Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan mnggunakan suatu 

alat elektronik yaitu komputer (computer based information system) . 

Pengertian sistem informasi berbasis komputer menurut Bodnar dan  

Hopwood (2010:3) adalah sebagai berikut : 

“A computer based information sistem is a collection of computer 
hardware and software  designed to transform data into useful 
information.” 
 
Sedangkan pengertian komputer menurut Azhar Susanto (2003:62) 

adalah sebagai berikut : 

 

“Istilah komputer berasal dari bahasa latin Computare yang berarti 
menghitung dan dalam pengertian terbatas komputer sebagai alat 
kalkulasi.” 
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Berdasarkan pengertian diatas, bahwa dengan menggunakan pengolahan 

data elektronik dapat menghasilkan informasi yang telah berarti dan dapat 

membantu manajemen dalam mengambil keputusan lebuh cepat dan akurat. 

 

Fungsi komputer menurut Azhar Susanto (2003:82) adalah sebagai 

berikut : 

 

“1. Fungsi Masukan (Input) 
2. Fungsi Menyimpan (Storage) 
3. Fungsi Pengolahan (Processing) 
4. Fungsi Keluaran (Output) 
5. Fungsi Komunikasi (Communication).” 

 
Berdasarkan definisi diatas, komputer merupakan perlengkapan elektronik 

berkecepatan tinggi yang amapu melakukan perhitungan aritmatika dan 

pekerjaan-pekerjaan yang logis, menyimpan, melaksanakan, atau menjalankan 

sekumpulan instruksi yang memungkinkan untuk menyelenggarakan atau 

melakukan seperangkat tindakan operasi tertentu dan memodifikasi kembali setiap 

instruksi, jika diperlukan tanpa campur tangan manusia. 

 

2.2.2 Elemen-elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri 

dari 4 elemen, menurut Azhar Susanto (2004:67) yaitu : 

 

“1. Perangkat keras (Hardware) 
2. Perangkat Lunak (Software) 
3. Sumbar Daya Manusia (Brainware) 
4. Prosedur (Procedure).” 

 

2.2.2.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras komputer meliputi peralatan fisik yang menjalankan 

berbagai kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer. Menurut Jogiyanto 

(2003:91) komponen-komponen penting yang dibutuhkan pada setiap komputer 

dapat dikelompokkan  sebagai berikut : 
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“1. Alat Masukan (input device) 
2. Alat Pemrosesan (Processing Device) 
3. Alat Keluaran (Output Device) 
4. Simpanan Luar (Storage).” 
 

Keempat komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Alat Masukan 

Alat masukan merupakan alat untuk memasukan data yang akan diproses 

kedalam komputer. Alat masukan dapat digolongkan kedalam dua golongan, 

yaitu alat masukan langsung dan alat masukan tidak langsung 

a. Alat masukan langsung berarti data langsung diproses oleh Central 

Processing Unit (CPU) tanpa terlebih dahulu dimasukan kedalam media 

simpanan luar sehingga memungkinkan interaksi langsung antara pemakai 

dengan sistem komputer. Contoh alat masukan adalah keyboard, visual 

display terminal, dan pointing device. 

b. Alat masukan tidak langsung berarti data yang dimasukan tidak langsung 

diproses oleh Central Processeng Unit (CPU), tetapi direkam dahulu ke 

suatu media machine readable form (bentuk yang hanya dapat dibaca oleh 

computer) yang berbentuk simpanan luar. Contoh alat masukan tidak 

langsung adalah magnetic disc. 

2. Alat Pemrosesan 

Alat pemroses adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses untuk 

mengolah data yang sudah dimasukan lewat alat masukan dan hasilnya akan 

ditampilkan pada alat keluaran. Alat pemroses terdiri dari Central Processing 

Unit (CPU) dan Main Memory 

a.  Central Processing Unit (CPU) 

Central Processing Unit (CPU) adalah bagian internal dari komputer 

yang menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya oleh 

program-program komputer. Elemen-elemen pokok CPU terdiri dari : 

1. Control Unit 

Control Unit bertugas mengarahkan seluruh sistem komputer dalam 

menjalankan seluruh fungsinya. Unit pengendali mengatur kapan alat 

masukan menerima data dan kapan data diolah serta kapan 

ditampilkan pada alat keluaran. 
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2. Arithmatic and Logic Unit (ALU) 

Tugas utama Arithmatic and Logic Unit (ALU) adalah melakukan 

semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai 

dengan instruksi program. 

b.  Main Memory Unit 

Main Memory Unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas 

yang besar terdiri dari : 

1. Random Acces Memory (RAM) 

Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat masukan akan 

disimpan terlebih dahulu di RAM. RAM merupakan memori yang 

dapat diakses dan dapat diisi serta diambil oleh programmer. 

2. Read Only Memory (ROM) 

ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, programmer 

tidak dapat mengisi sesuatu kedala ROM. Isi ROM telah diisi oleh 

pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi (Operating System). 

3. Alat Keluaran 

Alat keluaran yang dihasilkan dari pengolahan data dapat berupa tulisan 

(terdiri dari huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol lain), 

image (dalam bentuk grafik atau gambar), suara (dalam bentuk music atau 

omongan), dan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin (machine-

readable form). 

Untuk mendapatkan bentuk-bentuk keluaran tersebut maka dibutuhkan alat 

untuk menampilkannya yaitu alat keluaran yang dapat berupa : 

a.  Hard Copy Device 

Berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image pada 

media keras seperti kertas, yang termasuk hard copy device yang umum 

dipergunakan adalah printer. Printer adalah alat pencetak dengan media 

kertas, dan kertas yang dipergunakan umunya adalah continuous form. 

b.  Soft Copy Device 

Berupa alat yang dipergunakan untuk menampilkan tulisan dan image 

pada media lunak yang berupa signal electronic. Soft Copy Device dapat 
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berupa video display (layer berupa tabling sinar katoda atau Chatode Ray 

Tube (CRT). 

4. Simpanan Luar 

Main memory didalam alat pemroses merupakan memori yang kapasitasnya 

tidak begitu besar, kadang-kadang diperlukan suatu simpanan yang memiliki 

kapasitas besar untuk menyimpan data dan program dalam jangka waktu 

tertentu yang disebut eksternal memory (simpanan luar, karena terletak diluar 

alat pemroses) atau secondary storage (simpanan kedua). Simpanan dapat 

digolongkan kedalam alat simpanan urut atau Sequential Access-Storage 

Device (SASD) dan alat pemasukan data langsung atau Direct Access-Storage 

Device (DASD). Kelebihan DASD dibandingkan dengan SASD adalah 

kecepatan dari waktu pemasukannya dan banyak aplikasi yang 

membutuhkannya. Simpanan luar yang termasuk DASD adalah magnetic disc 

atau hard disc. Simpanan luar yang termasuk SASD adalah magnetic tape. 

 

2.2.2.2 Perangkat Lunak (Software) 

Menurut Jogiyanto (2003:126), perangkat lunak program yang berisi 

instruksi-instruksi untuk melakukan pengolahan data. Perangkat lunak tersebut 

diklasifikasikan kedalam dua bagian yaitu : 

 

“1. Perangkat Lunak Sistem (System Software) 
a. Perangkat lunak sistem operasi (Operating System) 
b. Perangkat lunak sistem bantuan (Utility) 
c. Perangkat linak sistem bahasa (Languange Software) 

2. Perangkat Lunak Aplikasi (Application Software).” 
 
Kedua bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perangkat lunak sistem (System Software) 

yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. 

a. Perangkat lunak sistem operasi (Operating System) 

Yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan 

operasi dari sistem komputer. 
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b. Perangkat lunak sistem bantuan (Utility) 

Yaitu program yang ditulis untuk bantuan yang berhubungan dengan 

sistem komputer, misalnya memformat disk, menyalin disk, mencegah dan 

membersihkan virus. 

c. Perangkat lunak sistem bahasa (Language Software) 

Yaitu program yang digunakan untuk menterjemahkan instruksi-instruksi 

yang ditulis dalam bahasa pemrograman kedalam bahasa mesin agar dapat 

dimengerti oleh komputer. 

2. Perangkat lunak aplikasi (Application Software) 

Yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk 

menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. 

 

2.2.2.3 Sumber Daya Manusia (Brainware) 

Sumber data manusia adalah yang menangani pengolahan data dengan 

mengkombinasikan antara hardware dan software agar dapat bermanfaat dan 

efisien. Pengertian brainware menurut Azhar Susanto (2004:188) adalah : 

 

“sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, 
pengumpulan data dan pengolahan data, pendistribusian dan 
pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi 
tersebut.” 
 

komponen brainware umumnya dibagi ke dalam bagian yang dapat 

menunjang adanya internal check yang memadai, yaitu : 

1. System Analyst, yang bertanggung jawab untuk mendesain dan sistem 

analis merupakan tujuan keseluruhan dan desain khusus untuk 

aplikasi-aplikasi tertentu. 

2. Programmer, bertugas membuat flowchart untuk aplikasi komputer, 

menyiapkan instruksi-instruksi komputer, menguji program dan 

mendokumentasikan hasilnya. Programmer tidak diperbolehkan 

memasukkan data input operasi komputer. 

3. Computer Operator, bertanggung jawab untuk mengolah data melalui 

sistem yang berhubungan dengan komputer. Operator harus mengikuti 

instruksi yang ditetapkan dalam run book yang telah disusun oleh 
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programmer. Disini perlu adanya pembatasan bagi operator agar tidak 

dapat memodifikasi program sebelum atau sesudah program itu 

berjalan. 

4. Librarian, bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara 

program-program, file transaksi, dan catatan penting lainnya. 

Librarian menyediakan pengendalian fisik, program dan catatan hanya 

diberikan kepada mereka yang berhak saja. 

5. Data Control Groups, berfungsi untuk menguji ketelitian dan efisiensi 

dari seluruh aspek-aspek sistem. 

6. Database Administrator, adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap database suatu organisasi.  

 

2.2.2.4 Prosedur (Procedure) 

Pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2004:198) adalah :  

 

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang 

menghubungkan aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lainnya. 

 

Prosedur bila diprogram dapat berubah menjadi software misalnya 

prosedur posting dan jurnal, jika sudah pasti dapat diprogram secara otomatis 

sehingga pemakai komputer tidak perlu lagi melakukan penjurnalan dan 

posting.prosedur seringkali digunakan sebagai alat control suatu transaksi yang 

disebut internal check. 

Antara prosedur yang satu dengan yang lainnya harus terjalin dengan 

harmonis. Prosedur merupakan pedoman yang harus diikuti dan dibentuk atas 

dasar kesepakatan dengan pengesahan dilakukan oleh pihak yang berwenang. 

 

2.2.3 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Menurut Azhar Susanto (2003:89) tujuan sistem pengolahan data 

elektronik menghasilkan informasi yang mempunyai ciri-ciri : 
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“1. Relevan 
2. Jumlah yang dapat dikumpulkan 
3. Efisiensi 
4. Ketepatan waktu 
5. Fleksibilitas 
6. Ketelitian dan keamanan 
7. Ekonomis.” 

 

Tujuan pengolahan data elektronik dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Relevansi 

Disebabkan adanya keterbatasan dalam mengubah dan menyimpan, komputer 

tidak mempunyai semua data yang diperoleh. Oleh karena itu, hanya data 

yang sangat berhubungan dengan pengolahan data suatu transaksi pada suatu 

saat saja yang akan diperhatikan. 

2. Jumlah yang dapat dikumpulkan 

Merupakan jumlah ukuran dari jumlah data yang dapat dkumpulkan, diolah 

dan disediakan untuk pemakai yang akan diperhatikan. 

3. Efisiensi 

Efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai dan dibandingkan 

pemasukannya. Meningkatkan efisiensi dalam mengkonversi data pada 

umumnya akan meningkatkan tolak ikur keberhasilan suatu sistem. 

4. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam mengumpulkan data dan mengolah data dan 

menghasilkan informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang sangat 

penting dalam situasi tertentu.  

5. Fleksibilitas 

Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

akan informasi secara lancar dan serba guna dan dihubungkan dengan 

perubahan dalam mengkonversi data. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

dengan berbagai kebutuhan akan sistem informasi memerlukan fleksibilitas. 

6. Ketelitian dan Keamanan 

Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan dalam 

menilai dapat dipercayanya konversi data. Oleh karena itu, dalam 
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mengkonversi data perlu tindakan pengendalian dan ukuran-ukuran 

pengamanan yang cukup. 

7. Ekonomis 

Perlu dipertimbangkan manfaat yang akan dicapai dibendingkan dengan 

biaya yang akan dikorbankan dalam mengkonversi data. 

 

2.2.4 Teknik Pengolahan Data Elektronik 

Teknik pengolahan data menurut Azhar Susanto (2003:90)  terdapat dua 

alternatif pendekatan metode mengkonversi data secara komputerisasi yaitu : 

 

“1. Batch Processing 

2. Online Procesing.” 

 

Untuk memperjelas dari metode-metode pengolahan data kutipan diatas dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Sistem pengolahan data secara batch 

Sistem pengolahan data secara batch ditandai oleh metode pengolahan data 

secara kelompok. Data dikumpulkan, disusun dan disimpan (secara manual) 

dalam jumlah yang besar. Bila waktu yang diperlukan telah cukup, baru data 

tersebut diolah dan biasanya secara berurutan. 

Ada beberapa pilihan pengolahan data secara batch, yaitu : 

a. Metode magnetic disk storage 

b. Metode pengolahan file maintenance secara terpisah 

c. Metode remote processing 

2. Sistem pengolahan data secara On-line 

Sistem pengolahan data secara on-line ditandai oleh pengolahan data secara 

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

diperlukan dan agar hal tersebut tercapai, data yang disimpan harus mencakup 

status dari kejadian berikut kelengkapannya. Sistem ini dilaksanakan apabila 

informasi yang diperlukan bersifat segera. Dalam sistem on-line terjadi 

interaksi secara langsung antara manusia dengan sistem komputer melalui 

terminal atau bagian input dan output lainnya. 
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Ada beberapa pilihan metode pengolahan data secara on-line : 

a. Remote processing 

b. Real time system 

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2002:134) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut : 

 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 
mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 
tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah barjalan dengan 
efektif.” 
 

Dari pengertian tersebut dikemukakan bahwa efektivitas lebih menitik 

beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi (sampai sejauh mana organisasi 

dapat dikatakan berhasil) dalam usaha mencapai sasaran yang telah dipilih. 

Semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu organisasi terhadap nilai pencapaian 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut semakin 

efektif. 

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke 

(2003:738) adalah sebagi berikut : 

 

“Effectiveness refers to the accomplishment of the objectives where as 

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

 

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa efektivitas selalu 

berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dimana suatu perusahaan dapat 

ditetapkan, dimana suatu perusahaan dapat diartikan telah dioperasikan secara 

efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu dihubungkan 

dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, jadi suatu perusahaan dapat dikatakan 

beroperasi secara efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.4 Sistem Proses Online 

Sistem proses online merupakan salah satu jenis pengolahan data. Menurut 

Mulyadi  (2001:333) sistem online dapat diartikan sebagai berukut : 

 

“Sistem online adalah sistem komputer yang memungkinkan pemakai 
melakukan akses ke data dan program secara langsung melalui 
peralatan terminal.” 
 

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu sistem online adalah 

sistem komputer yang memungkinkan pemakai melakukan akses ke data dan 

program secara langsung (input) dan menghasilkan output berupa hasil 

komputerisasi. 

Kebanyakan pemrosesan online memakai komputer sebagai alat bantu, 

namun itu bukan berarti sistem pemrosesan online baru ada setelah masa 

komputerisasi diterapkan di perusahaan-perusahaan yang sangat kecil dengan 

manajer-manajer yang sigap menangani dan memproses setiap kegiatan transaksi. 

Pemakai komputer baru terjadi pada saat sistem pemrosesan online diterapakn di 

perusahaan-perusahaan besar, dimana transaksi-transaksi dan berbagai di terima, 

diproses dan disimpan dengan online. 

Pemrosesan online umumnya melibatkan transaksi langsung antara 

manusia dan sistem yang berdasarkan komputer. Seringkali sistem pemrosesan 

online disebut juga sistem pemrosesan interaktif. Karyawan yang saling 

berinteraksi berhubungan langsung dengan sistem untuk melakukan pemrosesan, 

dimulai dengan pemasukan data baru suatu transaksi, baik itu transaksi pembelian 

maupun transaksi pembayaran melalui terminal cabang yang menghubungkan 

sentral cabang itu ke berkas penyimpanan (magnetic disc) online yang ada 

dikantor pusat. 

 

2.4.1 Manfaat Proses Online 

Keunggulan uatama pemrosesan online adalah pemberian jasa (pelayanan) 

yang lebih baik kepada para pemakainya. Manfaat yang diberikan antara lain : 
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1. Memberikan informasi yang mutakhir dengan tepat waktu 

Semua catatan selau up to date, maka setiap pemakai selalu memperoleh 

informasi yang selalu baru sebagai jawaban atas berbagai permintaan. 

Kemampuan seperti ini sangat berguna dalam penanganan urusan yang 

berhubungan dengan para pelanggan. 

2. Melakukan verifikasi data secara dini dan menyeluruh untuk memastikan 

kecermatan dan kelengkapan. 

Adanya proses pengecekan secara menyeluruh sehingga kesalahan-kesalahan 

yang ada dapat segera terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Hasilnya 

adalah informasi dengan kadar keakuratan yang tinggi 

3. Mengadakan penyortiran dan perekaman data 

Hal ini disebabkan data dimasukan dan diproses terhadap arsipnya secara 

langsung. Dengan begitu waktu yang digunakan untuk pemrosesan dapat 

lebih efektif dan efisien. 

4. Menyediakan keluwesan tambahan terhadap perubahan para pemakainya. 

Pemrosesan online dapat lebih mudah mengikuti perkembangan kebutuhan 

para pemakainya. Jadi bila ada perubahan-perubahan yang dilakukan untuk 

pemasukan kebutuhan para pemakainya, sistem dapat dengan luwes berubah 

dengan tidak begitu banyak mengorbankan proses yang berlansung. 

 

Dari beberapa manfaat diatas terlihat bahwa pemrosesan online sangat 

cocok dan akan terpilih jika informasi tepat waktu dan mutakhir yang diperlukan 

bagi perusahaan yang membutuhkan pelayanan yang memadai bagi para 

pelanggannya juga bagi proses pengambilan keputusan. 

 

2.4.2 Fungsi yang terkait dalam Proses Online 

Sistem proses online memiliki fungsi yang bersifat sendiri-sendiri. Setiap 

fungsi-fungsi atau tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dibawah pengendalian 

program komputer yang disimpan secara online. Fungsi-fungsi tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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1. Fungsi entry dan edit data 

Data yang akan diproses secara online dimasukkan melalui rancangan online. 

Selama proses pemasukkan atau entry, data diperiksa ataupun diedit untuk 

mengecek kesalahan dan pengabaian. 

2. Fungsi pemutakhiran dan pemeliharaan arsip 

Pada saat memasukkan data transaksi petugas entry memberitahu sistem 

komputer tentang : 

Pertama, jenis transaksi (misalnya saja pembayaran) dan yang kedua, tentang 

jam tindakan (misalkan pemutakhiran) kemudian memanggil program 

aplikasi yang sesuai dari penyimpanan sekunder untuk melakukan 

pemrosesan. 

Dalam proses online ini seringkali data transaksi mempengaruhi lebih dari 

satu jenis arsip. 

3. Fungsi pertanyaan arsip 

Bila manajer atau karyawan yang berkepentingan menginginkan informasi 

segera dari basis data penyimpanan online maka penanya tinggal 

memasukkan pertanyaan atau permintaan melalui suatu alat masukan. 

Informasi yang dikehendaki ditarik oleh perangkat lunak pertanyaan yang 

disebut juga inquiry software untuk kemudian ditayangkan pada monitor 

dalam waktu beberapa menit ataupun detik kepada peminta dalam bentuk 

yang telah ditentukan. 

4. Fungsi pembuatan laporan 

Fungsi ini menghasilkan dokumen dan laporan yang berkala sama seperti 

yang dihasilkan oleh pemrosesan lainnya. Berdasarkan permintaan pihak 

yang berwenang sistem komputer mencetak dokumen atau laporan dibawah 

pengendalian program pembuatan laporan. 

 

 

 

 

  

 


