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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan jasa yang 

menyediakan air minum bagi kebutuhan masyarakat berupaya agar pelayanan 

kepada konsumen dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya konsumen air 

minum mempunyai kewajiban untuk melunasi atau membayar atas pemakaian air 

yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Bandung. 

Besarnya pembayaran rekening air yang dilunasi oleh masing-masing 

konsumen pada awalnya berdasarkan pencatatan meter air dilakukan oleh petugas 

PDAM pada alat meteran air terpasang disetiap rumah pelanggan, menyatakan 

jumlah pemakaian air pada periode tertentu, biasanya satu bulan. Sistem 

pencatatan meter air oleh PDAM dengan hasil akhirnya adalah jumlah rupiah dan 

harus dibayar oleh konsumen air merupakan bagian dari Sistem Informasi 

Akuntansi, karena hasil dari pencatatan meter air ini merupakan data mentah akan 

diolah oleh bagian pengolahan data PDAM untuk menghasilkan informasi 

mengenai jumlah tagihan rekening air. 

Pada awalnya sistem pencatatan meter air dilakukan secara manual yaitu 

petugas pencatat meter air menuliskan hasil pembacaan meteran air ke dalam 

daftar pembacaan meter (DPM), cara seperti ini membawa resiko terjadinya 

kesalahan akibat salah tulis, salah melaksanakan penyalinan atau pemindahan 

catatan dari daftar yang satu ke daftar yang lain. Kemungkinan kesalahan ini 

diakibatkan semakin bertambahnya pelanggan air minum pada setiap bulannya 

sehingga volume data yang harus diolah perusahaan pun semakin besar. Namun 

solusi atas permasalahan di atas, saat ini PDAM merubah sistem pencatatan meter 

air dari sistem manual ke sistem komputer yang diharapkan mampu memberikan 

informasi akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap. 

Sistem pencatatan meter air secara komputer menggunakan alat yang 

bernama Hand Held. Hand Held adalah sejenis alat pencatat dalam bentuk 
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komputer genggam (barcode reader) yang dioperasikan oleh petugas pencatat 

meter air. Cara kerja Hand Held adalah membaca barcode (sebagai kode-kode 

identitas pelanggan tertentu) yang tertera disetiap alat meteran air pelanggan dan 

menyimpan jumlah beban pemakaian air untuk bulan berjalan. Di dalam Hand 

Held tersimpan data pelanggan yang akan di baca  meteran air. Data tersebut 

antara lain nama dan alamat pelanggan, kode lokasi, besarnya meter kubik (m3) 

tersambung, golongan tarif, nomor kontrak, nomor kontrol, dan rekaman pencatat. 

Setelah membaca barkode dan petugas pencatat memasukan atau 

menginputkan angka-angka pemakaian  rekening tagihan air bulan sekarang untuk 

setiap pelanggan kedalam Hand Held, maka selanjutnya data-data ini diserahkan 

kepada pusat pengolahan data elektronik PDAM untuk segera diproses dan 

dihitung besarnya rupiah rekening yang harus dibayar oleh masing-masing 

pelanggan. Hasil proses dan perhitungan ini tercetak dalam bentuk struk yang 

akan diserahkan oleh petugas PDAM kepada pelanggan pada saat pelunasan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis pada kesempatan ini mencoba untuk 

mengemukakan penelitian mengenai Sistem Pengolahan Data Elektronik pada 

kegiatan pencatatan meter air sebagai dasar dalam menentukan besarnya rupiah 

yang harus dibayar oleh pelanggan dan sebagai upaya untuk memberikan 

pelayanan yang baik kepada pelanggan. Maka skripsi ini diberi judul “Analisis 

Sistem Pengolahan Data Elektronik Pencatatan Meter Air Terhadap Efektivitas 

Pencatatan Meter Air (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)) 

Kota Bandung.” 

 

1. 2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dikemukakan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengolahan data elektronik pencatatan meter air terhadap 

efektivitas meter air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandung. 

2. Apakah analisis sistem pengolahan data elektronik pencatatan meter air yang 

dijalankan perusahaan telah efektif. 
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1. 3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh 

data dalam penyusunan skripsi, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung. 

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem pengolahan data elektronik pencatatan meter air 

terhadap efektivitas meter air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis ke efektivitas an pengolahan data 

elektronik pencatatan meter air yang diterapkan PDAM kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap hasil 

penelitian berguna untuk: 

1. Bagi penulis, dalam rangka menambah pengetahuan mengenai sistem 

pengolahan data elektronik di dalam penerapannya di perusahaan.                    

2. Bagi perusahaan penulis berharap agar hasil ini dapat memberikan sumber 

pemikiran berupa saran-saran positif untuk sistem pencatatan meter air secara 

elektronik. 

3. Bagi rekan-rekan, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pemikiran 

untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Sistem pencatatan meter air ini merupakan serangkaian kegiatan yang 

dimulai dari mengumpulkan data, menginput data, dan kemudian memproses data 

sehingga menghasilkan informasi akhir mengenai berapa rupiah yang harus 

dibayar oleh konsumen atau pelanggan air. Dari seluruh kegiatan yang ada dalam 

sistem pencatatan meter air, maka dapat dikatakan bahwa sistem pencatatan meter 

air merupakan bagian dari sistem informasi khususnya sistem informasi akuntansi 

karena menyangkut pemrosesan data-data keuangan. Hal ini sesuai dengan apa 

yang diungkapkan oleh Bodnar dan Hopwood mengenai Sistem Informasi 
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Akuntansi yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2001;1) adalah 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada 

beragam pengambilan keputusan, sistem informasi akuntansi mewujudkan 

perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi. 

Sedangkan menurut Cushing yang diterjemahkan oleh Azhar Susanto 

(1999;11), “Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya 

manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan 

informasi keuangan yang diperolah dari pengumpulan dan pemrosesan data 

keuangan.” 

Sistem pencatatan meter air yang diterapkan PDAM kota Bandung saat ini 

adalah sistem pencatatan meter air yang berbasis electronic data processing 

(EDP) yang dikenal dengan istilah sistem pengolahan data elektronik pencatatan 

meter air. Sistem pengolahan data elektronik pencatatan meter air menggunakan 

teknologi komputer sebagai alat pengolahan datanya, seperti yang diungkapkan 

oleh Bodnar dan Hopwood (2000;4) mengenai Elektronik Data Processing, 

yaitu:  

“ The term information systems suggests the use computer technology in 
an organization to provide information to users. A “computer based “ 
information system is a collection of computer hardware and software designed 
to teransform data into useful information.” 

 
Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa Electronic Data Processing 

(EDP) adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data 

transaksi-transaksi menjadi informasi yang bermanfaat dalam suatu organisasi. 

EDP adalah aplikasi sistem informasi akuntansi paling dasar dalam setiap 

organisasi sehubungan dengan perkembangan teknologi komputer, istilah 

pengolahan data berdasarkan komputer mulai dikenal dan mempunyai arti yang 

sama dengan EDP. 

Dengan diterapkannya sistem pencatatan meter air ini secara elektronik 

maka diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang cepat dan akurat 

yang dapat menunjang kepada kelancaran penerimaan pendapatan dari kegiatan 
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penjualan air oleh pelanggan sehingga kualitas pelayanan kepada pelanggan dapat 

lebih baik. 

    Gambar 1.1 

        Bagan Kerangka Pemikiran 
 

 
 
 
 
 
 

Dengan ini penulis mencantumkan judul yang menjadi bahan referensi 

skripsi penulis, yaitu: 

� Judul skripsi: evaluasi Sistem Pengolahan Data Elektronik Pencatatan 

Meteran Listrik (Studi Kasus pada PT. PLN UPJ Soreang Bandung) 

� Nama: Rahman Nugraha 

� NRP: 0102A26 

� Hasil skripsi: kesimpulannya bahwa sistem EDP yang diterapkan di PLN UPJ 

Soreang sudah memadai sesuai dengan prosedur yang ada. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan suatu 

hipotesis deskriptif bahwa “ sistem pengolahan data elektronik pencatatan meter 

air yang diterapkan oleh PDAM Kota Bandung telah efektif.” 

 

Sistem Pencatatan Meter Air 

Mengumpulkan Informasi 

Menginput informasi 

Mengolah Data 

Hasil Informasi Keuangan 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang memusatkan masalah yang ada 

pada saat ini dimana dalam prosesnya bukan sekedar mengumpulkan dan 

mengolah data, tetapi juga menganalisa, meneliti dan menginterpretasikan serta 

membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya 

secara sistematis sehingga dapat dipahami masalahnya. Untuk menunjang metode 

di atas, pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis yaitu: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. 

Untuk mendapatkan data primer, penulis melaksanakan studi lapangan yaitu 

mengadakan peninjauan langsung ke tempat pelaksanaan kerja dibeberapa 

perusahan dengan cara: 

a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek penelitian 

pada beberapa perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan data 

primer. 

b. Wawancara, yaitu upaya untuk mendapatkan informasi secara lisan yaitu 

dengan melaksanakan Tanya jawab kepada beberapa pejabat yang 

berwenang. 

c. Dokumentasi, yaitu mencatat data-data yang diperlukan, sejarah singkat 

perusahaan, bidang usaha perusahaan dan data lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan memenfaatkan hasil dari 

pihak lain atau para ahli. Untuk mendapatkan data sekunder yang 

berhubungan dengan penelitian, penulis melaksanakan studi kepustakaan 

yaitu dengan cara pengumpulan teori-teori dari buku kuliah, buku-buku dan 

literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Teori-teori ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan masalah 

dalam skripsi ini. 
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1.7 Lokasi dan waktu Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung yang bertempat di jalan Badak 

Singa No.10 Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan April 2006 

sampai dengan selesai. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


