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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai 

Pustaka (1995; 35), definisi dari analisis adalah: 

1. Pengertian terhadap suatu peristiwa (karangan, pembuatan, dsb) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab-musabab, duduk 

perkara, dsb). 

2. Penguraian suatu pokok bahasan atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

3. Proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan 

kebenerannya. 

4. Proses akal yang memecahkan masalah ke dalam bagian-bagiannya menurut 

metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip 

dasarnya. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2004; 18) adalah: 

“Sistem adalah kumpulan atau group dari sub sistem atau bagian 
atau komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling 
berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 
 

Sedangkan menurut Romney yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari 

(2004;2) sistem adalah : 

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen 

yang saling berhubungan, berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan.” 
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

gabungan dari dua atau lebih sub sistem yang saling berhubungan, yang 

beriteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.2.2 Pengertian Informasi 

Pengertian informasi menurut Azhar Susanto (2004; 40) adalah: 

“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan 

manfaat.” 

Sedangkan menurut Jogiyanto (1999; 8) adalah: 

“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.” 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi 

adalah data yang telah diolah dan dapat memberikan manfaat bagi yang 

menerimanya. 

 

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Pengertian sistem informasi menurut Azhar Susanto (2004; 55) adalah: 

“Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik 
maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan 
bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
mengolah data menjadi informasi yang berguna.” 
 
Sedangkan menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis yang 

diterjemaahkan oleh Jogiyangto (1999; 11) adalah: 

“Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transakasi harian, 
mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan.” 
 
Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem 

informasi adalah suatu sistem informasi yang memberikan informasi yang 

berguna atau bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara 

keseluruhan. 
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2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Bodnar dan Hopwood yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi 

Yusuf (2001; 1), sistem informasi akuntansi adalah: 

“Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumberdaya, 
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 Barry E. Cushing yang diterjemahkan oleh Azhar 

Susanto (1999; 11), sistem informasi akuntansi adalah: 

“Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya 
manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk 
menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan 
dan pemrosesan data keuangan.” 
 
Berdasarkan definisi di atas maka sistem informasi akuntansi merupakan 

pemanfaatan sumber daya baik manusia, peralatan maupun modal dalam 

organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dikomunikasikan kepada 

beragam pengambil keputusan. 

Proses pengolahan data menjadi informasi dalam sistem informasi 

akuntansi dapat dilaksanakan oleh manusia secara manual atau dengan alat 

elektronik berupa komputer. 

 

2.3 Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan 

pengoalahan data Elektonik Data Processing (EDP). Pengolahan data (Data 

Processing) adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih 

berarti, berupa informasi. 

Pengolahan data elektronik menurut Bodnar dan Hopwood (2001; 4) 

adalah: 

“The term information system suggest the organization to provide 
information to users. A “computer based” information system is a 
collection of computer hardware and software designed to transform 
data into useful information.” 
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Dari kutipan di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut: 

“Sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer di dalam 
suatu organisasi ditujukan untuk memberikan informasi yang 
lengkap kepada penggunanya. Sistem informasi yang berdasarkan 
komputer adalah sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak 
komputer yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi 
yang bermanfaat bagi penggunanya.” 

 
Menurut Jogiyanto (2000; 3), Electronic Data Processing adalah: 

“ Electronic Data Processing adalah manipulasi data ke dalam bentuk 

yang berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat 

elektonik yaitu komputer.”  

Dari beberapa penjelasan mengenai electronic data processing diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa electronic data processing merupakan sistem 

pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk memberikan 

informasi yang lebih bermanfaat bagi penggunanya. 

Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berarti dan dapat membantu manajemen dalam mengambil 

keputusan dengan lebih cepat dan akurat. 

Istilah komputer diambil dari bahasa latin, computare yang berarti 

menghitung (to compute). Pengertian komputer menurut Sanders yang 

diterjemahkan oleh Jogiyanto (2000; 2) adalah:  

“Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data 
dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara 
otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan 
meghasilkan output dibawah pengawasan suatu langkah instruksi program 
yang tersimpan di memori (strore program).” 

 
Definisi komputer menurut Cushing yang dialihbahasakan oleh Rochyat 

Kosasih (1995;110) yaitu: 

“Komputer adalah suatu alat elektronik dengan kecepatan yang 
tinngi yang mampu melaksanakan perhitungan dan operasi yang logis serta 
menyimpan dan melaksanakan serangkaian instruksi yang akan 
memungkinkannya untuk melakukan serangkaian operasi tanpa campur 
tangan manisia.” 
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komputer merupakan suatu rangkaian peralatan elektronik yang bekerja 

bersama-sama. 

2. Komputer adalah alat pengolah data menjadi informasi melaui proses 

tertentu. 

3. Komputer merupakan suatu mesin yang bekerja secara otomatis dengan 

kecepatan tinggi dan ketepatan serta kemampuan menyimpan instruksi-

instruksi untuk memecahkan masalah. 

4. Komputer merupakan rangkaian peralatan elektronik yang bekerja 

bersama-sama dan dapat melakukan serangkaian pekerjaan secara 

otomatis dalam kecepatan yang tinggi melaui instruksi yang diberikan 

manusia. 

 

2.3.1 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah serangkaian untuk 

menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Hal ini diungkapkan 

oleh Wilkinson (1993; 234) mengungkapkan bahwa tujuan sistem pengolahan 

data elektronik menghasilkan informasi yang: 

“ 1. Relevant; 

2. Improve throughput; 

3. Efficiency; 

4. Timeliness; 

5. Fleksibility; 

6. Accuracy and security; 

7. Economic” 

Hal-hal diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Relevant; suatu sistem informasi mempunyai kemampuan pemrosesan 

terbatas. Jadi hanya data yang relevan dengan kebutuhan sekarang atau masa 

depan perusahaan saja yang diproses. 
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2. Improve troughput; salah satu ukuran dari sistem konversi data adalah laju 

konversinya, kualitas data yang dikonversi sistem selama satu periode waktu 

tertentu. 

3. Efficiency; istilah efisiensi mengacu pada hasil yang dicapai dengan 

kumpulan sumber daya tertentu. Sistem koversi data yang efisien pada 

umumnya menghasilkan laju konversi yang tinggi dengan biaya yang wajar. 

4. Timeliness; bila konversi data dilaksanakan secara tepat waktu, catatan dalam 

basis data dijaga selalu mutakhir, maka makin banyak informasi berguna yang 

disediakan bagi para pemakai. 

5. fleksibility; kebanyakan perusahaan sering mengalami perubahan. Oleh karena 

itu sangatlah penting agar sistem konversi data mampu menghadapi 

perubahan-perubahan ini secara lancer, efektif, dan mampu melayani berbagai 

kebutuhan penggunanya. 

6. Accuracy and security; untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan, 

sistem konversi data membutuhkan tindakan-tindakan pengendalian dan 

pengamanan yang memadai. 

7. Economic; mengkonversi data merupakan sasaran terakhir. Ini merupakan 

sasaran yang sifatnya paling luas atau berbanding terbalik dengan sasaran 

yang lain, sebagai contoh efisiensi berbanding lurus dengan kehematan, 

sedangkan ketepatan waktu umumnya berbanding terbalik dengan kehematan. 

 

2.3.2 Manfaat Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Manfaat sistem pengolahan data elektonik menurut Wilkinson (2000; 66) 

terdiri dari: 

1. Faster processing of transaction and other data 

2. Greater accuracy in computations and comparisons with data. 

3. Lower cost of processing each transaction. 

4. More timely preparation of report and other output. 

5. More concise storage of data, with greater accessibility when neede. 

6. Wider range of choises for entering data and providing outputs. 
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7. Higher productifity for employes and managers, who learn to use computers 

effectively in their routine and decision-making responsibilities. 

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa manfaat sistem pengolahan data 

elektronik terdiri dari: 

1. Transaksi dan data diproses dengan cepat. 

2. Mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dalam perhitungan data dan 

perbandingan data. 

3. Biaya yang rendah dalam memproses setiap transaksi. 

4. Lebih tepat waktu dalam mempersiapkan laporan dan hasil lainnya. 

5. Lebih mudah dalam menyimpan data, dan data lebih mudah diakses ketika 

dibutuhkan. 

6. Pilihan yang lebih luas dalam memasukan data dan melengkapi hasilnya. 

7. Dengan menggunakan komputer secara efektif dalam melaksanakan kegiatan 

sehari-hari dan pembuatan keputusan maka produktivitas karyawan dan 

manajer meningkat. 

 

2.3.3 Elemen-elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Menurut La Midjan  dan Azhar Susanto (20001; 104) sebagai suatu 

sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri dari 3 elemen, yaitu: 

1. Perangkat keras (Hardware) 

2. Perangkat Lunak (Software) 

3. Manusia (Brainware) 

 

2.3.3.1 Perangkat keras (Hardware) 

Perangkat keras komputer meliputi peralatan fisik yang menjalankan 

berbagai kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer. Komponen-

komponen penting yang dibutuhkan pada setiap komputer dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 
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1. Alat masukan 

Alat masukan merupakan alat untuk memasukkan data yang akan diproses ke 

komputer. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam 2 golongan yaitu alat 

masukan langsung dan alat masukan tidak langsung. 

1. Alat masukan langsung berarti data langsung diproses data langsung 

diproses oleh CPU tanpa terlebih dahulu dimasukan ke media simpanan 

luar sehingga memungkinkan interaksi langsung antara pemakai dan 

sistem komputer. Contoh alat masukan langsung adalah: keyboard, visual 

display terminal, dan pointing device. 

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

diproses oleh CPU, tetapi direkam 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 disc. 

2. Alat pemrosesan  

Alat pemrosesan adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses 

untuk mengolah data yang sah dimasukan melaui alat masukan dan hasilnya 

akan ditampilkan pada alat keluaran. Alat pemrosesan terdiri dari CPU 

(Central Processing Unit) dan main memory. 

1. CPU (Central Processing Unit) 

CPU adalah pusat pengolahan program atau pusat pemrosesan instruksi-

instruksi program. Elemen-elemen pokok CPU terdiri dari: 

1). Control Unit, bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan 

yang ada pada sistem komputer. Control unit mengatur kapan alat 

masukan menerima data dan kapan data diolah serta kapan 

ditampilkan pada alat keluaran. 

2). Arithmatic and Logical Unit (ALU). 

Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika 

atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. 
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2. Main Memory Unit 

Main memory unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan kapasitas 

yang besar. Main memory terdiri dari: 

1). Random Acces Memory (RAM), semua data dan program yang 

dimasukan melaui alat masukan dan disimpan terlebih dahulu di 

RAM. RAM merupakan memori yang dapat di akses, diisi serta 

diambil isinya oleh programmer. 

2). Read Only Memory (ROM), ROM merupakan memory yang hanya 

dapat dibaca saja, programmer tidak dapat mengisi sesuatu kedalam 

ROM. Isi ROM telah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem 

operasi (operation system). 

3. Alat Keluaran 

Keluaran yang dihasilakn dari pengolahan data dapat berupa tulisan (terdiri 

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

(dalam bentuk musik atau dialogh), dan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh 

mesin (machine readable form). Alat keluaran dapat berupa: 

a. Hard Copy Device 

Merupakan alat yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image 

pada media kertas. Yang termasuk hard copy device adalah printer. 

Printer merupakan alat pencetak dengan media kertas. 

b. Soft Copy Device 

Merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image 

pada media lunak yang berupa signal elektronik. Soft copy device dapat 

berupa video display (layar yang berupa tabung sinar katoda atau 

Chatoda Ray Tude (CRT)). 

c. Drive Device 

Merupakan alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk 

yang hanya dibaca oleh mesin pada media seperti disc drive atau tape 

drive. 
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4. Simpanan Luar 

Main memory (simpanan pertama) 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 jangka waktu tertentu. Yang disebut external memory atau 

secondary storage (simpanan kedua). Simpanan luar dapat digolongkan ke 

dalam sequential acces storage device (SASD) dan alat simpanan pemasukan 

langsung atau direct acces storage device (DASD). Kelebihan DASD adalah 

kecepatan dari waktu pemasukannya dan banyak aplikasi yang membutuhkan 

media ini. Simpanan luar yang termasuk DASD adalah magnetic disc dan 

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

Diagram sistem komputer menurut Eko Nogroho (1997;11) dapat dilihat di 

bawah ini:                                              

                                                         Gambar 2.1 

Diagram Sistem Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Eko Nugroho, (1997;11) Pengelolaan Instalasi Komputer 

 

2.3.3.2 Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi-instruksi untuk 

melakukan pengolahan data. Perangkat lunak terdiri dari 3 elemen, yaitu: 

1. Perangkat lunak sistem operasi (operation software); merupakan program 

yang tertulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem 

komputer. 
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2. Perangkat lunak bahasa (language software); merupakan program yang 

digunakan untuk menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam 

bahasa pemograman ke dalam bahasa mesin untuk dapat dimengerti oleh 

komputer. Language software merupakan program khusus yang disediakan 

oleh pabrik komputer yang digunakan untuk mengembangkan program 

aplikasi. 

3. Perangkat lunak aplikasi (application software); merupakan program yang 

ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan 

aplikasi tertentu. 

 

2.3.3.3 Manusia (Brainware) 

Brainware adalah manusia yang menangani pengolahan data pada komputer. 

Komponen brainware pada umumnya di bagi ke dalam bagian yang dapat 

menunjang adanya internal check yang memadai, yaitu: 

“1 .   System Analyst; 

2. Programmer;  

3. Computer Operator; 

4. Librarian; 

5. Data Control Group; 

6. Database Administration” 

Berikut uraian satu-satunya: 

1. System analyst, bertanggung jawab atas desain umum sistem. Para analis 

menetapkan tujuan keseluruhan sistem dan rancangan atau desain khusus dari 

aplikasi tertentu. 

2. Programmer, berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh analis sistem, 

mengembangkan bagian akhir khusus untuk aplikasi, menyiapkan instriksi-

instriksi  komputer, menguji program, mendokumentasikan hasil-hasilnya. 

3. Computer Operator, bertanggung jawab untuk mengerjakan data melalui 

sistem dalam program komputer, operator memenuhi: instriksi-instriksi yang 

disusun dalam buku pegerjaan prorgam yang telah dikembangkan oleh 
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programmer. Operator komputer juga merupakan bagian yang berfungsi 

mengolah sampai dihasilkannya laporan. 

4. Librarian , tujuan utama fungsi librarian adalah untuk pemisahan tugas dan 

tanggung jawab operasi sehingga dapat mencegah orang tidak berwenang dan 

tidak berkepentingan untuk mengaksesnya. Bagian ini juga bertanggung jawab 

atas pemeliharaan program komputer, file transaksi dan catatan komputer 

lainnya serta menyediakan wahana pengendalian fisik yang penting atas 

catatan-catatan dan hanya memberikannya kepada orang-orang yang 

berwenang. 

5. Data Control Group, fungsi utama kelompok pengendali data adalah untuk 

menguji efektifitas dan efesiensi segala aspek sistem. Meliputi kecukupan 

berbagai jenis pengendalian mutu masukan dan kelayakan keluaran. Bagian ini 

juga menerima data dari depatement lain, mengendalikan, mengawasi jalannya 

pengolahan data, pemonitor koreksi dan kesalahan selama pengolahan data 

dan mendistribusikan kepada pemakai yang berhak. 

6. Data base Administrator adalah orang yang bertanggung jawab tehadap 

penanganan database di dalam suatu organisasi perusahaan. 

 

2.3.4 Metode Pengolahan Data Elektronik 

Dalam pengolahan data elektronik terdapat beberapa metode yang 

dipergunakan untuk mengolah sumber data untuk menghasilkan informasi bagi 

para pemakainya. Metode ini biasanya digunakan dalam pengolahan data 

elektronik, menurut Jogianto (2000;753), yaitu:  

1. Batch Processing 

2. Online Processing 

Metode – metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Batch Processing  

Pengolahan data dengan sistem ini mengikuti suatu prosedur. Data yang akan 

diolah dikumpulkan untuk suatu periode tertentu, kemudian dilaksanakan 

pengolahan data oleh komputer. Batch processing menyangkut pengolahan 

data dalam kelompok-kelompok yang sama untuk periode tertentu. Data 
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dikumpulkan dan disimpan sampai waktu yang telah ditentukan tiba dan 

sering digunakan untuk mengolah transaksi-transaksi rutin yang terjadi dalam 

volume yang relatif besar. Ada enam dasar operasi didalam batch processing, 

yaitu: 

a. Operasi Konversi (Conversion Run) merupakan tahapan tahapan proses 

pengubahan data yang di rekam ke file transaksi. 

b. Operasi Koreksi (Edit Run) merupakan tahap pengkoreksian data yang 

telah dipindahkan, di-edit, dan di-validasi. Di dalam proses ini data yang 

direkam di file transaksi diperiksa kebenarannya, kelengkapannya, 

keakuratannya dan validasinya dengan suatu program khusus. 

c. Operasi Pengurutan (Sort Run) merupakan tahap pengurutan data yang 

disesuaikan dengan kata kunci file induk. Pengurutan diperlukan untuk 

menyusun data dalam urutan yang sesuai guna menyiapkan laporan-

laporan atau keluaran lain. 

d. Operasi Pemeliharaan File (File Maintenance Run) merupakan operasi 

untuk memelihara file transaksi yang telah diurutkan, di gunakan untuk 

memutakhirkan file induk sehingga data dalam file induk selalu terawat 

dengan data yang mutakhir. 

e. Operasi Pengutipan File (File Extraction Run) merupakan suatu proses 

pengambilan atau pengutipan data file tertentu yang direkam di file lain. 

f. Operasi Penghasil Laporan (Report Generation Run) merupakan operasi 

untuk keluaran data laporan. Misalkan file induk yang berisi data yang 

telah dimutakhirkan kemudian dibuat laporan-laporan tentang status 

keadaan data terakhir dalam file induk. 

Kebaikan dari batch processing antara lain: 

1. Effisien, data transaksi lebih mudah dikoreksikan bila terjadi kesalahan 

sebelum dilaksanakan proses penyimpanan ke file induk. 

2. Data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan sebelum 

dilaksanakan proses pemutakhiran file induk. 

3. Program lebih mudah dibuat. 
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2. Online Processing 

Online processing disebut juga dengan transaction processing. Metode 

pengolahan ini mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi yang terjadi 

secara langsung dapat digunakan untuk dimutakhirkan ke file induk. 

Pengolahan data secara online banyak digunakan oleh perusahaan yang 

menghasilkan informasi setiap saat, misalnya bank, biro penerbangan, dan 

pemesanan kamar hotel. Data-data dalam online processing terdiri dari: 

a. Entry dan edit data yaitu selama proses pemasukan data berlangsung, data 

di-edit dahulu untuk mengecek kesalahan. 

b. Pemutakhiran dan pemeliharaan arsip yaitu kegiatan ketika memasukan 

data transaksi, operator memberitahu sistem komputer mengenai jenis 

transaksi dan jenis tindakan. Pemakaian program aplikasi yang sesuai 

kemudian dipanggil dari secondary storage dan digunakan untuk 

melakukan pemrosesan. 

c. Pertanyaan arsip yaitu bila ada informasi yang diperlukan, operator akan 

memasukan pertanyaan melaui alat masukan. Informasi akan ditarik oleh 

perangkat lunak dan informasi yang diperlukan akan muncul dengan 

cepat. 

d. Pembuatan laporan, sistem online dapat menghasilkan berbagai macam 

dokumen dan laporan berkala yang sama dengan pemrosesan batch. 

Kebaikan-kebaikan dari Online Processing adalah: 

1. File induk selalu dalam keadaan mutakhir, sehingga informasi tersedia setiap 

saat. 

2. Urut-urutan pemrosesan yang rumit tidak diperlukan karena dapat terdiri dari 

sebuah proses saja. 

3. Umumnya menggunakan media penyimpanan magnetic disc maka data dapat 

dengan cepat dan mudah untuk di-retrive dari masing-masing record. 

Apabila dibandingkan antara sistem pengolahan data secara batch dengan 

online maka dapat disimpulkan sebagai: 
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1. Keuntungannya 

a. Sistem batch tidak memerlukan perangkat keras dan lunak yang banyak. 

Kompleks dan mahal, jika dibandingkan dengan sistem online. 

b. Bekerja lebih efisien dengan pengolahan secara berurutan pada sistem 

batch jika dibandingkan dengan sistem online dengan sistem acak. 

c. Menyediakan tambahan pengendalian melalui mekanisasi yaitu total 

batch dimana pada sistem online pada umumnya tidak ada. 

2. Kelemahannya 

a. Pencatatan pada master file menjadi terlambat dengan sistem batch 

karena pencatatan diurutkan sebagai informasi terlambat jika 

dibandingkan dengan sistem online. 

b. Dengan sistem batch pengambilan dat dari pencatatan terlambat terutama 

jika menggunakan media penyimpanan data dengan pita magnetic, 

sedangkan dengan sistem dapat dengan capat menyediakan data yang 

diperlukan. 

c. Pada sistem batch umumnya memerlukan kegiatan sorting dan penulisan, 

sedangkan pada sistem online tidak diperlukan. 

d. Pada sistem batch memerlukan banyak kegiatan file manual program dan 

dokumen dasar terutama apabila digunakan pita magnetic, sedangkan 

pada sistem online dengan fleksibilitasnya. Hal tersebut tidak diperlukan. 

Alternatif penguna pengolahan data tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Cushing (1999;33) adalah: 

“The decision of whether online or batch processing is appropriate for a 

particular application must be made on oan individual basis.” 

Pemakaian metode online maupun batch processing tergantung kepada 

kebutuhan perusahaan. Kedua jenis tersebut dapat dimodifikasi pada 

pengembangan selanjutnya. 

 

2.3.5 Keterbatasan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Pengolahan data elektronik memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 
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1. Apabila terdapat kesalahan pada program atau proses masukan data, hasil 

yang akan diperoleh akan salah dan sulit untuk melacaknya kembali. 

2. Membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan professional dibidang 

komputer. 

3. Komputer membutuhkan tenaga listrik untuk pengoprasiannya, tanpa adanya 

listrik komputer tidak dapat dioperasikan. 

4. Membutuhkan potensi manusia, tanpa adanya manusia yang menjalankan, 

komputer tidak dapat digunakan. 

 

2.3.6 Pengaruh Sistem Komputer terhadap Perusahaan 

Dewasa ini dukungan komputer dapat meningkatkan produktifitas kerja 

dan meningkatkan pekerjaan sehari-hari yang biasanya harus dilaksanakan secara 

manual. Komputer benar-benar merupakan mesin yang dapat menekan biaya 

dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang bisnis. 

Wilkinson (1993;148) yang dialihbahsakan oleh Maulana, menjelaskan 

mengenai pengaruh terhadap munculnya komputer terhadap perusahaan, yaitu: 

“Sangatlah sedikit aspek-aspek perusahaan yang tidak berpengaruh 
terhadap munculnya komputer. Selain mempengaruhi cara 
pemrosesan dan penyimpanan data, komputer juga sangat 
mempengaruhi cara organisasi, cara pengambilan keputusan, serta 
pemanfaatan fungsi akunting perusahaan.” 
 
Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh komputer 

terhadap perusahaan terbagi dalam 3 bagian, yaitu: 

1. Dampak komputer terhadap sistem informasi akuntansi 

Pada masa lalu sistem informasi dalam suatu perusahaan didominasi oleh 

pengolahan data yang dilakukan oleh manusia atau dibantu oleh paralatan 

seperti cas register. Mulai tahun 1950-an, sistem informasi manual mulai 

ditransformasikan kedalam sistem berdasarkan komputer sehinggan komputer  

mulai bekerja sama dengan manusia untuk memproses data informasi. 

2. Dampak komputer terhadap struktur organisasi dan pemganbilan keputusan 

Kehadiran komputer mempengaruhi struktur organisasi perusahaan selain 

sistem informasinya komputer dapat memproses data mengirim informasinya 
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yang secara lebih luas dan efektif keseluruh organisasi. Sebagai akibatnya, 

manajemen perusahaan dapat fleksibel dalam memilih dan mengubah struktur 

organisasi. komputer juga sangat membantu pengambilan keputusan 

manajerial karena kecepatan pemprosesannya,mereka mampu melaksanakan 

analisis data secara tepat. 

3. Dampak komputer terhadap fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi pada banyak perusahaan telah mengalami peningkatan 

dengan adanya komputer sehinggan mempengaruhi fungsi akuntansi baik 

secara positif maupun negatif. Secara positif, pengolahan data akuntansi 

dapat dipercepat dalam menghasilkan perhitungan maupun informasi 

akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan sedangkan secara negatif, fungsi 

akuntansi semakin berkurang atau hilang tanggung jawab dalam pengolahan 

data dan pengendalian pengolahan data karena dialihkan ke kmputer dan 

fungsi akuntansi menjadi pengguna. 

 

2.3.7 Pengendalian Internal Pada Pusat Pegolahan Data Elektronik 

Setiap perusahaan yang menggunakan sistem pengolahan data elektronik 

tidak terlepas dari 4 ancaman yang pada umumnya dapat mengancam keberadaan 

sistem pengolahan data elektronik tersebut. Keempat ancaman tersebut adalah: 

1. Ancaman alam atau bencana alam (banjir, gempa bumi, angin ribut) dan 

goncangan politik (perang). 

2. Kerusakan pada peralatan komputer atau gangguan pada komputer (virus) 

dan kegagalan pada pengoprasian komputer.  

3. Tindakan-tindakan yang tidak disengaja dan mengakitbatkan timbulnya 

ancaman pada sistem pengolahan data elektronik. Biasanya disebabkan 

karena kecerobohan dan kegagalan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan 

perusahaan. Biasanya sering terjadi ketika adanya pensiun atau penggantian 

para personil. 

4. Tindakan yang disengaja, khususnya berhubungan dengan kejahatan 

komputer berupa sabotase, tindakan dengan maksud merusak sistem atau 
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beberapa komponen komputer, penipuan dengan tujuan mencuri sejumlah 

uang data dan waktu. 

Oleh karena itu di dalam sistem pengolahan data elektronik dipandang 

perlu untuk dilengkapi dengan  pengendalian secara tersendiri. 

Tanpa melihat metode pemrosesan data dan meskipun terdapat kesamaan 

tujuan dari pengendalian internal secara keseluruhan dengan tujuan pengendalian 

internal dalam sistem pengolahan data elektronik, sistem informasi akuntansi 

berbasis komputer memerlukan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

tersendiri. 

Berikut ini menurut Watne dan Turney (1991;18) pengendalian dapat 

dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu General Controls dan Application 

Controls. 

a. Pengendalian Umum (General Controls) 

Perusahaan merancang pengendalian umum sistem pengolahan data 

elektornik adalah untuk menyakinkan bahwa semua sistem pengolahan data 

elektronik tidak mengalami perubahan yang tidak diharapkan dan 

meyakinkan pelaksanaannya sesuai yang telah ditetapkan sehingga tujuan 

sistem secara keseluruhan dapat tercapai. 

Berikut ini unsur-unsur pengendalian umum sistem pengolahan data 

elektronik menurut Romney dkk (1991;463) sebagai berikut: 

“………ten categories of general control : segregation of duties within 
the systems function, management control of the AIS, physical access 
controls, logical access controls, documentation standard decreased 
systems downtime, disaster recovery planning, and protection of PC’s 
and client of server networks.” 
 
Kesepuluh unsur pengendalian umum sistem pengolahan data elektronik 

dapat     dijelaskan sebagai berikut:  

1. Segregation of duties within the systems function 

Tiap orang yang tidak dibatasi dalam mengakses (memasukkan), 

memprogram dan menggunakan data, mempunyai kesempatan untuk 

melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan (fraud) oleh 
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karena itu perlu sekali adanya pemisahan fungsi antara Systems Analist, 

Programmer, Computer Operator, Librarian, Data Control Group. 

2. Management control of the AIS function (pengendalian manajemen atas 

fungsi sistem informasi akuntansi) 

Pengawasan terhadap setiap rancangan perkembangan sistem, terdiri dari 

rencana utama perusahaan, mengulang kembali kemajuan dimasa lalu, 

rencana kebijakan terakhir yang berusaha menekan kolusi, evaluasi 

pelaksanaan sistem informasi akuntansi secara periodik, ketaatan semua 

personil perusahaan dalam melaksanakan pemrosesan data sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Physical Access Controls 

Komputer diletakkan pada ruangan yang dapat dikunci, membatasi 

karyawan yang diperbolehkan mengakses data, menggunakan sistem alarm 

dan menjaga keamanan. 

4. Logical Access Controls 

Membuktikan setiap pemakai dalam organisasi yang berwenang untuk 

menggunakan password. Melaksanakan compatible check untuk 

membedakan manakah transaksi yang benar-benar terotorisasi. 

5. Data Storage Control 

Informasi adalah sumber daya yang sangat berarti, informasi harus 

dilindungi dengan mengungkapkan semua upaya perusakkan data. 

Beberapa tindakan perlindungan penyimpanan data: pada file library, label 

file, menggunakan perlindungan mekanis dari serangan virus. 

6. Data Transmission Controls 

Untuk mengurangi resiko kegagalan pengiriman atau penyebaran data, 

perusahaan harus mengawasi jaringan kerja dan mendeteksi tiap penyebab 

terjadinya kelemahan, termasuk mendeteksi komponen-komponen back up 

dan merancang jaringan kerja sehingga dapat mengatasi masa-masa 

pengolahan data. 
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7. Dokumentation Standars 

Perkembangan dan pelaksnaan prosedur-prosedur standar yang berkenaan 

dengan administrasi, baik secara manual maupun aplikasi komputer. 

Rencana dan pelaksanaan standar dokumentasi yang baik menawarkan 

beberapa keuntungan, yaitu: 

a. Memudahkan komunikasi dan mengulang keberhasilan sebelumnya. 

b. Dokumentasi berfungsi sebagai surat keterangan dan alat pelatihan bagi 

pemakai sistem. 

c. Memudahkan pemeliharaan program 

d. Memudahkan penjabaran masalah-masalah pekerjaan. 

8. Decreased System Downtime 

Adalah pembatalan pengunaan hardware dan software sebagai alat 

pengolah data dikarenakan sistem informasi akuntansi perusahaan yang 

tidak baik yang dapat menyebabkan perusahaan menghentikan 

aktivitasnya dan mengalami kerugian dimasa yang akan datang. 

9. Disaster Recovery Planning 

Setiap perusahaan harus mempersiapkan diri jika terjadi bencana besar 

(kebakaran, banjir, gempa bumi, angina topan atau sabotase). 

Recovery planning memudahkan menemukan data kembali tanpa 

hambatan dalam secepat mungkin. Disaster recovery planning harus berisi 

antara lain beberapa unsur sebagai berikut: mengutamakan proses 

penemuan kembali data yang hilang, back up data, dan program files, 

penugasan secara khusus kepada setiap karyawan perusahaan, 

dokumentasi yang lengkap, dan back up komputer serta back up 

telecommunication facilities. 

10. Protection of PC’s Client or Server Network 

Melindungi PC dan klien atau pusat jaringan kerja dengan melatih 

pemakai-pemakai komputer tentang: pengenalan site access controls, 

menggunakan password pada prosedur on-line access control, prosedur-

prosedur back up data, dan program file, perlindungan terhadap virus, dan 

bahaya api. 
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b. Pengendalian Aplikasi (Application Controls) 

Tujuan utama pengendalian aplikasi adalah untuk menyakinkan keakuratan 

tiap masukan, file, program, dan kelancaran secara rinci pada sistem 

pengendalian komputer pada umumnya. Jika pengendalian aplikasi lemah, 

output sistem informasi akuntansi juga banyak kesalahan. Kesalahan ini dapat 

menyebabkan miskinnya keputusan yang diambil oleh manajemen dan akan 

berakibat negatif untuk hubungan perusahaan dengan pelanggan, pemasok, 

dan partisipan lainnya. 

Berikut ini unsur-unsur pengendalian aplikasi sistem pengolahan data 

elektronik menurut Romney dkk (1997;463) sebagai berikut: 

1. Batch Totals 

Batch ini mudah dilakukan pada perusahaan yang terkomputerisasi, selama 

komputer tersebut dapat diprogram untuk mengkalkulasi dan menguji jumlah, 

pegawai komputer, menjumlahkan record-record yang ada dan jumlah total 

keuangan setiap batch, kemudian memasukaanya kedalam batch control. Total 

bach kemudian direkonsiliasikan pada akhir tiap-tiap periode yang telah 

ditentukan terlebih dahulu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. 

2. Source Data Control 

Source data control mengatur keakuratan, validitas, dan kompleksitas suatu 

masukan. 

Pengendalian sumber data antara lain: fungsi pengendalian data, karyawan 

bagian pengendalian data, memeriksa otorisasi, dan mencatat nama pemakai 

dan sumber transaksi serta total pengendalian dalam control log: key 

verification, check digit verification, pengujain tiap rangkaian atai urutan 

formulir yang freenumber. 

3. Input Validation Routines (Pengesahan input sehari-hari) 

 program input validation routines menguji validitas dan akurasi input data 

yang telah di masukan dan di-record, dengan bahasa yang dapat dimengerti 

oleh komputer (machine readable file). 
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4.   On-line Data Entry Controls 

 Tujuan dari online data entry controls adalah meyakinkan keakuratan dan 

keutuhan transaksi data yang dimasukan keterminal online dan PC, antara 

lain: batas limit, rank, tanda tangan, validitas, dan pengguna nomor tanda 

pengenal, serta password. 

5. File Maintenance Controls 

 File maintenance controls dirancang untuk membantu memelihara keakuratan 

dan keutuhan sumber data, antara lain: menguji peredaran data, rekonsiliasi 

data dari pihak luar, file security. 

6. Output Controls 

 Orang-orang dalam data controls harus melakukan pengulangan serta visual 

atas output komputer. Rekonsiliasi total batch dan pendistribusian yang pantas 

untuk semua output. Pengguna komputer harus selalu me-review (menelaah) 

semua output apakah telah lengkap dan akurat. 

 

2.3.8 Keunggulan dan Kelemahan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Dengan menggunakan teknologi informasi, maka beberapa karakteristik 

kegiatan dari proses yang ada dalam sistem informasi akuntansi akan berubah. 

Perubahan tersebut misalnya penggunaan kertas yang lebih sedikit, dokumen 

sumber mungkin dihilangkan, langkah pengolahan dilakukan secara otomatis, 

output lebih rapi,output dapat didistribusikan ke pihak lain yang tersambung 

melalui ssuatu jaringan (local area network)atau mikrokomputer yang saling 

berhubungan. Berikut ini keunggulan dari sistem pengolahan data elektronik 

menurut M. Fakhri Husein (2004;30) sebagai berikut: 

1. Pengolahan transaksi dan data lain lebih cepat. 

2. Perhitungan dan perbandingan data dengan tingkat akurasi lebih tinggi. 

3. Biaya pengolahan tiap transaksi lebih rendah. 

4. Penyusunan laporan dan output lain lebih tepat waktu. 

5. Penyimpanan data lebih aman dan lebih mudah di akses. 

6. Pilihan dalam memasukkan data lebih banyak. 
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Sedangkan kelemahan sistem pengolahan data elektronik menurut M. 

Fakhri Husein (2004;31) sebagai berikut: 

1. Karyawan sistem menghabiskan waktu dalam pemeliharaan sistem. 

2. Proses bisnis dan prosedur akuntansi tidak dianalisis dan diperbaiki sebelum 

dikonversi dari bentuk manual ke otomatisasi. 

3. Sistem Pengesahan tidak dirancang untuk menghasilkan informasi pendukung 

komputer yang tepat waktu.  

 

2.4 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Arens and Loebbecke (2003;738) adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objective.” 

 Secara singkat, pengertian efektivitas dapat diartikan sebagai derajat 

keberhasilan suatu metode atau alat dalam usahanya untuk mencapai tujuan. 

Jadi pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan hasil operasi. 

 

2.5 Analisis Sistem Pengolahan Data Elektronik Pencatatan Meter Air 

Sistem pencatatan meter air secara elektronik dapat memberikan informasi 

mengenai data pencatatan meter air yang akurat, lengkap dan cepat. Data-data dari 

pencatatan meter air ini sebagai dasar dalam menentukan besarnya tagihan 

rekening air kepada setiap pelanggan. Sehingga dengan sistem pencatatan air yang 

memadai maka pengendalian terhadap penjualan dapat tercapai dan pelayanan 

kepada konsumen dapat lebih baik. 

Disamping itu dari kegiatan pencatatan meter air ini PDAM kota Bandung 

diharapkan dapat memberikan informasi dari pengolahan data pencatatan meter 

air dengan cepat dan akurat, karena informasi tersebut sebagai dasar untuk 

melakukan penagihan kepada pelanggan air sesuai dengan periode waktu yang 

telah ditetapkan. 

Pengolahan data secara komputer dari kegiatan pencatatan meter air 

mempunyai peranan yang besar dalam mengendalikan kegiatan, karena ketepatan 

dan kecepatan data pencatatan meter air sangat berpengaruh dalam penerimaan 

pendapatan dari kegiatan penjualan air. 
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Dengan menggunakan sistem elektronik data processing perusahaan dapat 

mengendalikan dua pengendalian yaitu: Pengendalian umum dan Pengendalian 

aplikasi. Manfaat yang didapat dari pengendalian umum adalah perusahaan dapat 

yakin bahwa semua sistem pengolahan data elektronik tidak mengalami 

perubahan yang tidak diharapkan dan meyakinkan pelaksanaannya sesuai yang 

telah ditetapkan sehingga tujuan sistem secara keseluruhan dapat tercapai. 

Sedangkan manfaat bagi pengendalian aplikasi antara lain perusahaan yakin akan 

keakuratan tiap masukan, file, program, dan kelancaran secara rinci pada sistem 

pengendalian komputer pada umumnya. 

 


