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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian suatu bangsa. Meski dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank 

hanya melaksanakan tugas distribusi karena bertindak sebagai perantara antara 

pemilik dana dan peminjam, namun secara luas bank dapat dianggap jantung dari 

suatu struktur perekonomian yang kompleks. 

Bank merupakan salah satu sektor industri perekonomian yang memiliki 

persaingan yang sangat kuat. Yang mendasari usaha bank adalah kepercayaan. 

Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari 

masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan 

memberikan kredit pada pihak yang memerlukan dana. Tanpa adanya 

kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya tanpa ada 

kepercayaan perbankan terhadap masyarakat  maka kegiatan perbankan tidak akan 

berjalan dengan baik. Pada waktu masyarakat (nasabah) menyimpan dananya di 

bank, nasabah yang bersangkutan harus percaya bahwa pada masanya bank akan 

mampu mengembalikan dana tersebut kepada nasabah. 

Salah satu bentuk pelayanan dari bank yang telah dikenal oleh masyarakat 

luas adalah simpanan dalam bentuk tabungan. 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. Meningkatnya jumlah Nasabah 

berarti makin banyak pula data yang harus disimpan dan diproses oleh 

perusahaan. Cara manual yang selama ini dipakai menjadi tidak efektif, maka 

diperlukan suatu sistem yang lebih cepat dan akurat. Sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu sistem yang didesain untuk mengubah data keuangan menjadi 

informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Bila 

informasi yang diinginkan tersebut dapat lebih cepat, tepat, dan akurat maka suatu 

sistem perlu dikomputerisasi 
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Tabungan merupakan salah satu produk perbankan yang mempunyai 

jaringan luas dengan sistem online yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi 

para pemakainya. Namun, selain memberikan kemudahan-kemudahan, sistem 

pengolahan data elektronik juga bisa menimbulkan masalah bagi pemakainya. 

Misalnya, ketika sedang mengakses suatu transaksi tiba-tiba sistem jaringan 

komputer terputus dari induknya sehingga kegiatan tidak bisa diteruskan. Dengan 

demikian hasil yang diharapkan belum bisa tercapai. Permasalahan yang terjadi 

terutama timbul dari pihak internal antara lain jaringan komputer terputus   

(communication time out) atau sistem komputer yang mati dari host-nya (offline), 

dan pihak ekternal yaitu nasabah mengalami pencurian uang dari ATM. Ketika 

nasabah mengecek dan akan melakukan penarikan uang melalui ATM jumlah 

saldo nasabah telah berkurang. 

 Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan efektivitas pengendalian 

untuk mencegah dan mengatasi masalah yang timbul. Dengan adanya aktivitas 

pengendalian diharapkan dapat meredam risiko yang timbul agar tujuan 

perusahaan secara umum dapat tercapai. Pengendalian yang dilakukan terutama di 

sini adalah pengendalian terhadap pengolahan informasi yang melibatkan 

komputer yang dikenal dengan pengolahan data elektronik. Dalam hal ini 

perusahaan mengharapkan dengan adanya pengolahan data elektronik dalam 

aktivitas  tabungan dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.  

Sehingga dengan adanya pengolahan data elektronik atas tabungan yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan pengendalian yang efektif atas 

tabungan agar tidak terdapat kesalahan dalam pengolahan transaksi atas tabungan. 

Keadaan tersebut menyebabkan penulis ingin meneliti fungsi sistem pengolahan 

data elektronik atas efektivitas  pengendalian tabungan. 

Penulis memilih PT. Bank Lippo, Tbk sebagai objek penelitian karena: 

1. PT. Bank Lippo, Tbk pada tahun 2002 memperoleh penghargaan sebagai               

The Best Retail Bank in Indonesia. 

2. Jaringan  ATM Bank Lippo yang tersebar di Indonesia serta didukung 

jaringan ATM Bersama, ALTO, dan Visa/PLUS menjadikan kartu debit LB 

MySavings dapat diterima dilebih dari 11.000 jaringan ATM di seluruh 
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Indonesia dan jutaan ATM di seluruh dunia, sehingga dapat melayani 

kebutuhan Anda 24 jam sehari 

3. Nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi pembayaran dan 

pembelian melalui ATM Bank Lippo. 

Sehingga dengan melihat alasan-alasan diatas menunjukkan bahwa Bank 

Lippo telah memiliki teknologi yang tinggi dalam sistem pengolahan data 

elektronik dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memudahkan nasabahnya 

dalam melakukan efektivitas tabungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : “Efektivitas Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Dalam Pengendalian Tabungan” (Studi kasus pada PT. Bank Lippo, Tbk 

Cabang Warung Buncit Jakarta) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah sistem pengolahan data elektronik yang memadai telah berfungsi 

dalam  efektivitas pengendalian tabungan pada PT. Bank Lippo, Tbk. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui berfungsinya sistem pengolahan data elektronik yang 

memadai dalam efektivitas pengendalian tabungan pada PT. Bank Lippo, Tbk 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap hasilnya dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama: 

 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam 

melakukan kegiatan operasional yang berhubungan dengan sistem pengolahan 
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data elektronik tabungan, serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan sistem tersebut dalam usaha meningkatkan efektivitas atas 

aktivitas pengendalian tabungan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang efektivitas 

sistem pengolahan data elektronik dalam pengendalian tabungan, sehingga 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang 

ada dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

3. Bagi pihak lainnya 

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama dalam                       

meninjau kembali hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan suatu lembaga yang memberikan jasa pelayanan 

keuangan. Banyak bank yang telah berdiri dan mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat luas, dengan kepercayaan itulah bank tersebut masih dapat berdiri dan 

mengembangkan usahanya. 

 Dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000) mengenai akuntansi perbankan 

disebutkan sebagai berikut : 

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan             
(financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 
memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 
lalu lintas pembayaran” 
 

Sejalan dengan semakin besarnya aktivitas pada bank, masalah-masalah 

yang dihadapi oleh pihak bank akan semakin besar seperti adanya kesalahan 

pencatatan dan pemrosesan data. 

Dengan timbulnya berbagai permasalahan tersebut diperlukan suatu 

pengendalian internal yang memadai agar dapat mengatasi dan menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada serta mencegah munculnya masalah baru. 
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Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway 

Commission) seperti yang dikemukakan Arens (2006;268), pengendalian internal 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“ 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 applicant laws and 
regulations” 
 

Dengan demikian, pengendalian internal organisasi yang baik berarti: 

1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien 

2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya 

3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

 
Agar pengendalian internal pada bank dapat dijalankan dengan baik maka 

diperlukan suatu sistem pemrosesan data elektronik yang memadai. Sistem 

pengolahan data elektronik merupakan alat bantu manajemen untuk menunjang 

pengendalian internal. Seperti dikemukakan oleh Arens (2006;4) tentang sistem 

pemrosesan data elektronik, yaitu: 

“Electronic Data Processing (EDP) is the use of computer technology to 

perform an organization transaction-oriented data processing” 

 
Salah satu aktivitas bank yang perlu mendapatkan perhatian adalah 

tabungan. Tabungan merupakan sumber dana bagi pihak bank yang diperoleh dari 

simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang biasa disebut nasabah. 
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Pengertian tabungan menurut  Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998 adalah: 

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu   yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro 

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 

 
Alat untuk menarik tabungan terdiri dari : 

1. Buku tabungan 

2. Slip penarikan 

3. Kartu yang dibuat dari plastik (ATM) 

 
Diperlukan efektivitas pengendalian tabungan yang baik agar tidak timbul 

masalah dikemudian hari yang dapat merugikan nasabah yang menyimpan 

dananya di bank terkait. Dengan adanya sistem pengolahan data elektronik 

diharapkan dapat membantu mengurangi kesalahan yang dapat merugikan 

perusahaan. 

Kegiatan pengendalian (control activities) menurut Arens (2003;277) 

terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk mengurangi risiko dalam 

pencapaian keseluruhan tujuan secara umum. Kegiatan pengendalian dapat 

dikategorikan kedalam kebijakan dan prosedur sebagai berikut: 

1. Pemisahan tugas (segregation of duties) 
2. Pengolahan informasi (information processing) 
3. Pengendalian fisik (physical control) 
4. Tinjauan ulang atas kinerja (performance reviews) 
 

Aktivitas pengendalian yang dilakukan harus dirancang secara hati-hati 

dan secara berkala mendapat pengawasan agar pengendalian tersebut dapat 

berjalan secara memadai. Saat ini hampir semua perusahaan besar memiliki 

sistem pengolahan data elektronik yang dilengkapi dengan staf audit internal yang 

terlatih dalam menggunakan sistem pengolahan data elektronik. Pengendalian 

yang efektif sangat tergantung pada umpan balik. Adanya umpan balik tersebut, 

maka keluaran sistem harus dibandingkan dengan standar yang digunakan untuk 

menentukan penyimpangan yang terjadi. Dengan menggunakan pengolahan data 
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elektronik dapat memberikan manfaat yang sangat membantu seperti 

menghasilkan informasi yang lebih akurat dan lebih cepat. 

Pengolahan data elektronik sangat besar manfaatnya dalam memproses 

transaksi, sebab biaya dapat ditekan dibandingkan jika transaksi tersebuit 

dilakukan secara manual. PDE mampu memproses data secara efektif dan mampu 

melaksanakan program yang sangat kompleks dengan sempurna yang melibatkan 

perbandingan, pemilikan, perhitungan. PDE dapat membantu menyajikan laporan 

dengan lebih tepat waktu, Karena PDE memiliki daya hitung yang tinggi, 

sehingga dapat memudahkan penyusunan laporan. Keberadaan PDE sangat besar 

fungsinya dalam operasionalisasi perusahaan diantaranya adalah memproses 

transaksi yang terjadi sepanjang hari tanpa berhenti termasuk transaksi-transaksi 

yang rumit yang terdiri dari puluhan/ratusan angka dan simbol-simbol seperti 

transaksi tabungan yang diproses di Bank. Dengan demikian, tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwa sistem pengolahan data elektronik yang berfungsi atas 

efektivitas pengendalian tabungan sangat dibutuhkan di dunia perbankan. 

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis merumuskan hipotesis bahwa: 

“Efektivitas sistem pengolahan data elektronik yang memadai dapat berfungsi 

dalam pengendalian tabungan yang dilakukan suatu perusahaan dalam 

menjalankan operasionalisasinya”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian deskriptif menurut                

Moh. Nazir (2003;54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut agar 

kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
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1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dikumpulkan 

dengan cara: 

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

langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengajukan tanya jawab dengan pihak atau pejabat yang berwenang 

dengan bagian lain yang berhubungan langsung atau relevan dengan objek 

yang diteliti. 

c. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 

responden. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh 

informasi mengenai pelaksanaan pengolahan data elektronik terhadap 

efektivitas pengendalian tabungan apakah telah memadai atau tidak. 

 

 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder 

untuk menunjang data yang diperoleh di lapangan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku atau literatur-literatur serta catata-catatan kuliah yang    

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Lippo, Tbk Cabang Warung Buncit 

yang berlokasi di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 101 Jakarta. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2007 sampai dengan tanggal                   

19 Maret 2007. 

 

 

 

 


