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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini, hampir semua perusahaan sangat membutuhkan 

sistem informasi. Informasi merupakan sumber daya bagi organisasi yang mana 

informasi dikatakan bermanfaat jika dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya 

produktivitas dan daya saing. Sebelum informasi dapat digunakan, data-data yang ada 

dalam suatu perusahaan akan diolah melalui suatu sistem (Bodnar dan Hopwood, 

2006). Sistem informasi berbasis komputer yaitu suatu rangkaian perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dirancang untuk mentranformasikan data menjadi informasi 

yang berguna. Software adalah program komputer yang memberikan instruksi ke 

CPU dan juga digunakan untuk menunjuk pada dokumentasi bahasa pemrograman 

dan sistem komputer (Romney dan Steinbart, 2004). Walaupun pengolahan data telah 

dilakukan secara komputerisasi, tetapi tetap diperlukan adanya pengendalian 

(controlling). 

Tujuan dilakukannya pengendalian adalah untuk mencegah timbulnya 

kerugian bagi sebuah perusahaan, yang timbul antara lain karena sebab-sebab sebagai 

berikut: 

a) Penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan boros. 

b) Keputusan manajemen yang tidak baik. 
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c) Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dam pemrosesan data. 

d) Kehilangan atau kerusakan catatan secara tidak sengaja. 

e) Kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan. 

f) Tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh karyawan. 

g) Perubahan secara tidak sah terhadap SIA ( Sistem Informasi Akuntasi ) atau 

komponen-komponennya. 

SIA juga dapat menambah nilai bagi organisasi atau perusahaan dengan cara 

memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. SIA yang dirancang dengan baik 

dapat bermanfaat untuk: 

1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk 

atau jasa. 

Contoh: SIA dapat mengawasi mesin sehingga para operatornya akan 

diberitahukan dengan segera saat proses yang berjalan keluar dari batas 

kualitas yang dapat diterima. Hal ini tidak saja membantu 

mempertahankan kualitas produk, tetapi juga mengurangi jumlah bahan 

yang terbuang dan biaya pengerjaan ulang. 

2. Memperbaiki efisiensi 

SIA yang dirancang dengan baik dapat membantu memperbaiki efisiensi 

jalannya suatu proses dengan memberikan informasi yang lebih tepat 

waktu. Sebagai contoh, pendekatan produksi just in time membutuhkan 

informasi yang konstan, akuratm dan mutakhir tentang persediaan bahan-

bahan mentah dan lokasi mereka. 
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3. Memperbaiki pengambilan keputusan 

SIA dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan 

informasi dengan tepat waktu. Contoh: Wal-Mart membuat suatu database 

lengkap yang berisi informasi rinci tentang transaksi-transaksi penjualan 

di tiap tokonya. Perusahaan tersebut menggunakan informasi ini untuk 

mengoptimalisasikan jumlah tiap produk yang dijual ditiap toko. 

Perusahaan tersebut juga menganalisis data tersebut untuk menemukan 

barang-barang yang tampaknya dibeli sekaligus, dan menggunakan 

informasi ini untuk memperbaiki tata letak barang dagangannya agar 

penjualan barang-barang tersebut bertambah. 

4. Berbagi pengetahuan 

SIA yang dirancang dengan baik bisa mempermudah proses berbagi 

pengetahuan dan keahlian, yang selanjutnya dapat memperbaiki proses 

operasi perusahaan, dan bahkan memberikan keunggulan kompetitif. 

Sebagai contoh, kantor-kantor akuntan publik yang terbesar menggunakan 

sistem informasi mereka untuk berbagai cara-cara terbaik dan untuk 

mendukung komunikasi antar pegawai yang berada di berbagai lokasi 

kantor yang berbeda. Para pegawai dapat mencari di dalam database 

perusahaan untuk mengidentifikasi ahli-ahli yang relevan dalam memberi 

bantuan bagi seorang klien tertentu, jadi, seluruh keahlian kantor akuntan 

publik yang dikumpulkan dari berbagai negara tersedia untuk melayani 

klien lokal manapun. 
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Pengendalian umum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem 

komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara 

lancar sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan pengendalian aplikasi bertujuan 

untuk menjamin akurasi dan validitas input, file, program, dan output sebuah program 

aplikasi. Pengendalian umum saling melengkapi satu sama lain, jadi keduanya 

penting dan perlu. 

Sistem aplikasi dapat dibagi dalam subsistem yang menyajikan fungsi boundry, 

input, communication, processing, database, dan output. Menurut Webber (1999), 

pengendalian aplikasi adalah sebagai berikut:  

a) Boundry control (batas sistem) Berisi komponen-komponen yang 

berfungsi sebagai interface antara user dengan sistem. 

b) Input control (pengendalian input) Berisi komponen-komponen yang 

berfungsi menangkap, menyiapkan dan memasukan data transaksi ke 

dalam sistem. 

c) Communication control (pengendalian komunikasi) Berisi komponen-

komponen yang memindah data diantara semua sistem dalam sistem itu 

sendiri dan antara satu sistem dengan sistem yang lain. 

d) Processing control (pemrosesan proses) Berisi komponen-komponen yang 

melakukan proses penghitungan, klasifikasi, pemesanan dan peringkasan 

data dalam suatu sistem. 
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e) Database control (pengendalian basis data) Berisi komponen-komponen 

yang mendefiniskan, menambah, mengakses, memodifikasi dan 

menghapus data dalam sistem. 

f) Output control (pengendalian output) Berisi komponen-komponen yang 

menyajikan data kepada user dari sistem. Pemrosesan berisi komponen-

komponen yang melakukan proses penghitungan, klasifikasi, pemesanan 

dan peringkasan data dalam suatu sistem. 

CV ATLANTA ELECTRONICS adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan elektronik. Perusahaan ini terletak di Jl. Mataram 540 Semarang. 

Perusahaan ini memiliki sejumlah 32 karyawan toko, belum termasuk dengan 

karyawan yang berasal dari vendor masing-masing yang dapat berjumlah 40 

karyawan. Sehingga total karyawan yang berada di CV ATLANTA ELECTRONICS 

berjumlah 72 karyawan.  

Dalam penelitian ini, CV ATLANTA ELECTRONICS telah menerapkan EDP 

(Electronic Data Processing) dalam sistem akuntansinya, yang mana perusahaan 

menggunakan software BPOS (Build Point Of Sale) dan SQL (Structured Query 

Language) untuk membantu memudahkan pemrosesan data yang ada yang dibuat 

oleh seorang programmer. Pengendalian yang akan dibahas adalah pengendalian yang 

berkaitan dengan proses pembelian dan penjualan. Peneliti mencoba meneliti 

bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di perusahaan tersebut, apakah 

sudah berjalan dengan efektif atau belum. Oleh karena itu, peneliti mencoba 
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merumuskan judul penelitian sebagai berikut: “ EVALUASI SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI  PADA CV ATLANTA ELECTRONICS SEMARANG “ 

 

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas maka masalah yang 

akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: apakah pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi software BPOS dan SQL yang digunakan oleh CV ATLANTA 

ELECTRONICS sudah berjalan dengan baik ? Peneliti juga akan menganalisis 

apakah kelebihan dan kelemahan software tersebut. Jika masih terdapat kelemahan, 

peneliti juga akan menambahkan saran-saran yang dapat mengarah pada perbaikan. 

Pengendalian yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengendalian yang berkaitan 

dengan proses pembelian dan penjualan, karena peneliti ingin memfokuskan peneliti 

pada kegiatan operasional perusahaan. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi 

software yang digunakan oleh CV ATLANTA ELECTRONICS sudah 

berjalan dengan baik. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan software yang digunakan oleh 

CV ATLANTA ELECTRONICS. Jika masih terdapat kelemahan, maka 
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peneliti juga akan menambahkan saran-saran yang dapat mengarah pada 

perbaikan. 

 

Manfaat penelitian penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

untuk mengembangkan software yang digunakan oleh CV ATLANTA 

ELECTRONICS menjadi lebih sempurna. 

2. Bagi mahasiswa, pemelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

penambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana penerapan 

praktik sesungguhnya sistem pengendalian internal dalam dunia bisnis dan 

dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan teori yang didapat di 

bangku kuliah. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai pentingnya penggunaan software dalam suatu perusahaan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Menguraikan tentanng landasan teori yang berhubungan dengan penelitian 

dan pengembanngan hipotesis. 
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BAB III :METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang sampel penelitian, sumber dan jenis data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

alat analisis data, teknik pengukuran dan pengolahan data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan analisa yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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