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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis sistem yang dilakukan di Toko 

Terang Jaya Elektrik (TJE). Toko yang didirikan sejak tahun 2000 ini merupakan 

distributor alat-alat kelistrikan yang terletak di Jalan Selomas Raya B.32. Toko TJE mulai 

menggunakan bantuan sistem dalam aktivitas akuntansinya sejak tahun 2007. Dari 

banyaknya macam sistem akuntansi yang ada, pemilik dari Toko TJE menggunakan 

Sistem Komputer Akuntansi. Sistem ini lebih dikenal dengan singkatan SisKA. Berikut 

adalah tampilan utama dari sistem SisKA. 

Gambar 4.1 

Tampilan Sistem Komputer Akuntansi 
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Sistem akuntansi SisKA sudah ada sejak tahun 1999 dan dibuat dengan visi untuk 

membantu akuntan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan cepat dan efisien. 

Module sistem yang digunakan di Toko TJE adalah paket SisKA standar 1, yaitu module 

yang menyediakan data-data untuk stok, hutang/piutang dan laba/rugi. Menurut pemilik 

dari Toko TJE, fitur yang terdapat di paket SisKA standar 1 sudah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pencatatan akuntansi di kantornya. 

Pada penelitian sistem di Toko TJE ini akan dianalisis dengan menggunakan 

standar PIECES. Kepanjangan dari standar PIECES itu sendiri adalah Performance, 

Information/Data, Economy, Control/Security, Eficiency dan Service. Standar tersebut 

memiliki enam aspek yang dimana masing-masing kategori tersebut memiliki indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan sistem.  Tujuan dari standar ini dapat 

digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan apa saja 

yang terdapat di dalam Sistem Komputer Akuntansi di Toko TJE. Berikut akan dibahas 

hasil analisis sistem SisKA secara runtut dengan aspek metode analisis PIECES beserta 

masing-masing indikatornya. Untuk memperkuat pembahasan analisis dari indikator 

PIECES tersebut maka akan disertai juga beberapa gambar tampilan dari sistem SisKA di 

Toko TJE. 

4.1 Analisis Performance 

Performance merupakan metode yang digunakan untuk menilai kemampuan 

kinerja sistem  dalam menuntaskan tugas-tugas yang diberikan dan yang 

terdapat di dalam antrian sistem. Aspek performance ini memiliki indikator, 

yaitu : 

 

• Analytical Review.  
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Analytical Review berfungsi untuk meninjau hubungan antara akun-

akun yang saling terintegrasi di dalam sistem jika terjadi suatu 

transaksi. Misalnya hubungan antara akun persediaan, akun piutang, 

akun data pelanggan yang akan saling tertintegrasi jika terjadi suatu 

transaksi. 

Gambar 4.2 

Tampilan persediaan barang “antena link 3000” 

sebelum melakukan penjualan 
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Gambar 4.3 

Tampilan faktur penjualan barang “antena link 3000”  

kepada Toko KITA 

 

 

Gambar 4.4 

Tampilan persediaan barang “antena link 3000” 

setelah melakukan penjualan 
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Hasil analisis : 

Berdasarkan gambar 4.2, jumlah persediaan dari item antena link 3000 

terdapat sebanyak 124 buah di bagian kotak pertama (atas) dan data 

pada kotak kedua (bawah) menunjukkan jika transaksi penjualan item 

antena link 3000 yang terakhir dicatat terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 

ke Toko Intan sebanyak 5 buah. Pada gambar 4.3 terjadi transaksi 

penjualan. Transaksi tersebut kemudian diinput ke form file penjualan 

dengan data item berupa antena link 3000 kepada Toko KITA sebanyak 

20 buah dengan nomor faktur TJE59672. Hasil atau output yang 

muncul di gambar 4.4 yaitu data-data yang sesuai dengan apa yang 

sebelumnya diinput. Pada kotak pertama (atas), jumlah persediaan dari 

item antena link 3000 berkurang dari 124 buah menjadi 104 buah. 

Kemudian data di kotak kedua (bawah) menampilkan transaksi terbaru 

yaitu penjualan item antena link 3000 kepada Toko KITA sebanyak 20 

buah. 

Kejadian transaksi penjualan item antena link 3000 tersebut bisa 

menunjukkan jika akun-akun di dalam sistem terintegrasi dengan baik 

karena data persediaannya berkurang sesuai dengan banyaknya jumlah 

item yang di jual. Selain itu, bertambahnya data penjualan item antena 

link 3000 kepada Toko KITA di bagian daftar data pembeli yang 

sebelumnya mencatat penjualan ke Toko Intan sebagai transaksi 

terakhir. 
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• Compatibility. 

Compatibility berfungsi untuk memeriksa kembali bahwa program yang 

bersangkutan cocok, dapat bekerja dengan baik dan benar pada sistem 

operasi windows dan perangkat keras dimana program tersebut 

dipasang. 

Hasil analisis : 

Sistem atau software yang compatible dengan sistem operasi dan 

perangkat kerasnya dapat dilihat saat penginstalasian sistem tersebut. 

Jika sistem tidak cocok, maka sistem tersebut akan menolak untuk 

diinstal. Sistem SisKA bisa berjalan dengan cukup baik di komputer 

milik Toko TJE walaupun komputer tersebut masih menggunakan 

windows dengan versi XP. Setelah melakukan observasi di Toko TJE, 

sistem SisKA seringkali terjadi lagging saat sedang memproses data 

yang sedang di input. Penulis berasumsi jika versi sistem tersebut sudah 

lumayan lawas sehingga menyebabkan terjadinya lagging saat 

digunakan. Akan lebih baik jika dilakukan peng-upgrade-an untuk 

mendapatkan sistem yang lebih stabil dan mumpuni. 

• Eror. 

Indikator ini berfungsi untuk memastikan sistem bekerja dengan baik 

tanpa mengalami crash atau berhenti tiba-tiba saat dijalankan. Sistem 

yang berhenti tiba-tiba akan menyebabkan dibutuhkannya waktu 
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tambahan untuk menyalakan kembali sistem hingga dapat digunakan 

kembali. 

Gambar 4.5 

Tampilan error saat akan menutup aplikasi 

 

 

Gambar 4.6 

Tampilan “Application Error” 

 

Hasil analisis : 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Toko TJE, sistem SisKA 

selalu mengeluarkan pop-up yang menyatakan jika aplikasi mengalami 

eror saat aplikasi akan di tutup. Selain itu, sistem juga sering 

mengalami keadaan not responding saat sedang memproses data. Hal 
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tersebut mengakibatkan pengguna harus menutup paksa sistem lalu 

membukanya lagi dan mengulang input yang dilakukan sebelumnya. 

Tentunya kejadian ini sering membuat pengguna dari sistem membuang 

waktu lebih banyak untuk mengulang penginputan yang sudah 

dilakukan sebelumnya. 

• Response Time 

Response Time adalah kemampuan sistem untuk menjalankan 

perintah secara cepat sesuai dengan fungsinya sehingga tujuan 

dapat segera tercapai tanpa membuang banyak waktu. Kinerja 

tersebut diukur dengan menjumlahkan service time (waktu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan suatu perintah di dalam sistem) 

dan waktu tunggu / waiting time (berapa lama perintah tersebut 

berada dalam antrian hingga dijalankan). 

Hasil analisis : 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Toko TJE, service 

time atau kemampuan sistem dalam menjalankan perintah yang 

diberikan cukup baik. Untuk proses login ke dalam sistem setelah 

memasukkan username dan password, hanya dibutuhkan waktu 

sepersekian detik saja untuk memproses perintah login tersebut.  

Sedangkan hasil observasi untuk waiting time, sistem 

membutuhkan rata-rata waktu 1 detik untuk memproses perintah 

dalam antrian sistem. Contohnya ketika sedang terjadi proses 

pencetakan dokumen faktur penjualan dan disaat yang sama 



44 
 

pengguna membuat perintah untuk mencetak faktur berikutnya, 

maka sistem akan langsung menjalankan perintah untuk mencetak 

dokumen selanjutnya setelah rata-rata 1-2 detik selesai mencetak 

faktur sebelumnya. 

 

4.2 Analisis Information/Data 

Information/data merupakan metode yang digunakan untuk menilai 

kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang benar, tepat dan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di dalam suatu perusahaan. Dengan 

kata lain, informasi yang terdapat di dalam sistem harus mencerminkan 

kondisi yang sebenarnya terjadi. Pentingnya kesesuaian dari informasi dan 

kondisi sebenarnya yaitu agar pengambilan keputusan yang dilakukan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahan atau tepat.  

• Reliable 

Reliable berfungsi untuk menguji kemampuan sistem untuk 

menghasilkan informasi sama/hasil (output) konsisten. Konsistensi 

yang dimaksud adalah output dari sistem akan memberikan hasil yang 

sama walaupun data diinput oleh orang yang berbeda (menggunakan 

user yang berbeda). 
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Gambar 4.7 

Input penjualan menggunakan user : admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Input penjualan menggunakan user master : akg 

 

Hasil analisis : 

Percobaan yang dilakukan ke sistem SisKA dengan menginput data 

penjualan antena link 3000 menggunakan user akun yang berbeda. Pada 
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gambar 4.7, input faktur penjualan dengan data 20 buah antena link 

3000 dilakukan dengan menggunakan username admin. Sedangkan 

pada gambar 4.8, input faktur penjualan dengan data 20 buah antena 

link 3000 dilakukan dengan menggunakan user master yaitu akg. 

Dengan menggunakan user yang berbeda, sistem dapat menghitung 

total harga jual dengan benar. Stok di persediaan juga menunjukkan 

hasil yang sama / konsisten walaupun data penjualan yang diinput 

menggunakan user yang berbeda. Hasil di stok persediaan yang sama 

tersebut akan di tampilkan dalam gambar 4.9 berikut. 

Gambar 4.9 

Tampilan stok setelah melakukan input penjualan 

dengan username admin dan akg 
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Selain menguji input data dengan akun yang berbeda, pada bagian 

pembahasan reliable ini juga akan mengupas mengenai keakurasian dari 

informasi yang terdapat di dalam sistem. 

Gambar 4.10 

Tampilan persediaan dengan jumlah minus di sistem 

 

 

Gambar 4.11 

Faktur untuk menjual barang dengan jumlah persediaan minus 
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Gambar 4.12 

Tampilan persediaan bertambah minus setelah faktur dibuat 

 

Hasil analisis : 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis menemukan kelemahan 

di sistem yang sangat disayangkan yaitu eror di bagian stok persediaan 

dimana angka stok menunjukkan jumlah persediaan yang minus seperti 

yang terlihat di gambar 4.10. Pada gambar 4.11 dilakukan percobaan 

untuk membuat faktur penjualan item persediaan AC set Galleo Snow 

White Opbow Broco dengan jumlah penjualan 50 buah. Hasilnya pada 

gambar 4.12, persediaan dari AC set Galleo Snow White Opbow Broco 

bertambah ke angka minus yang lebih besar dari -120 menjadi -170. 

Hal ini menunjukkan jika sistem kurang relevan dalam menyatakan 

jumlah persediaannya. Menurut wawancara yang dilakukan, tampilnya 

persediaan minus pada sistem disebabkan karena stok barang terkadang 

lupa untuk dipernaharui saat ada pembelian/barang masuk ke gudang. 
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• Relevan 

Relevan, indikator ini berfungsi untuk menguji apakah informasi yang 

dihasilkan oleh sistem dapat membuat perbedaan dalam pengambilan 

keputusan. Informasi yang dihasilkan tersebut sesuai dengan kebutuhan 

manajemen untuk mengambil keputusan. Informasi mampu untuk 

menghasilkan perbedaan keputusan apabila mempunyai nilai prediktif 

dan nilai konfirmatori. Informasi yang dapat digunakan sebagai input 

bagi pengguna untuk membuat prediksi itulah yang dimaksud dengan 

nilai prediktif. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai konfirmatori 

adalah informasi yang bisa digunakan sebagai umpan balik mengenai 

evaluasi terdahulu.  

Hasil analisis : 

Sistem SisKA menyediakan banyak fasilitas untuk mencakup seluruh 

kegiatan transaksi yang terjadi. Pada module pembelian menghasilkan 

laporan seperti pembelian per nota, pembelian per tanggal dan 

pembelian per supplier. Dari laporan-laporan ini, maka pengguna dapat 

menggunakannya untuk mengevaluasi dan menganalisis biaya 

pembelian yang murah atau terlalu mahal. 

Pada module penjualan, terdapat lebih banyak lagi laporan yang 

dihasilkan seperti penjualan per nota, penjualan per customer, penjualan 

per salesman, penjualan per tanggal, dan penjualan per barang. Dengan 
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adanya laporan-laporan ini maka pengguna sistem bisa melihat 

performa penjualan dari beberapa kategori tertentu. 

Pada module piutang menghasilkan laporan yang mempermudah 

pengguna dalam mengevaluasi piutang-piutang yang ada, seperti 

piutang jatuh tempo per salesman, piutang customer per salesman, 

piutang global per salesman, pelunasan hutang rinci, daftar umur 

piutang dan daftar umur piutang harian. 

Pada module hutang menghasilkan laporan seperti hutang supplier per 

nota, kartu hutang, dan pelunasan hutang rinci. Dan pada menu 

persediaan terdapat fungsi seperti kartu stok, persediaan, persediaan 

rinci, stok, mutasi stok dan mutasi persediaan.  

Toko Terang Jaya Elektrik hanya menggunakan laporan yang sudah 

disebutkan diatas saja dan beberapa dari laporan tersebut juga tidak 

digunakan secara maksimal. Pengguna sistem sudah cukup merasa puas 

dengan macam laporan yang disediakan  oleh module SisKA, salah 

satunya seperti informasi pada bagian neraca, neraca lajur, buku besar 

dan laba/rugi bisa dilihat dalam format bulanan. 

• Verifiable 

Informasi yang dihasilkan bisa dibuktikan kebenarannya dan 

kesesuaiannya dengan bukti nota-nota yang ada. Dengan kata lain, 

angka-angka yang ada bisa ditelusuri asalnya dari mana. 
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Selain itu jika dilakukan perhitungan secara manual, hasil akhir dari 

perhitungan manual akan menunjukkan angka yang sama dengan output 

yang dihasilkan oleh sistem. 

 

Hasil analisis : 

Data-data di toko TJE memiliki arsip dengan menggunakan pencatatan 

manual di buku selain menggunakan sistem. Arsip-arsip tersebut 

disimpan dengan baik. 

Menurut penuturan dari pemilik, data-data yang lebih akurat adalah data 

yang dicatat dengan manual, karena data tersebut lebih mudah untuk di 

update. Data-data yang ada di dalam sistem biasanya di update pada 

saat jam kerja saja. 

• Accessible 

Informasi yang terdapat di dalam sistem bisa diakses oleh pengguna 

(user) dengan mudah. 
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Gambar 4.13 

Tampilan halaman login 
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Gambar 4.14 

Tampilan menu SisKA 

 

Hasil analisis : 

Sistem bisa diakses dengan mengklik dua kali pada icon SisKA di 

desktop. Setelah mengklik icon tersebut, akan muncul pop-up yang 

mengharuskan pengguna untuk memasukkan username dan password. 

Setelah mengisi username dan password, jendela aplikasi SisKA 

memunculkan homescreen aplikasi tersebut yang terdiri dari beberapa 

menu. 

Tampilan dari antarmuka sistem SisKA sendiri sederhana dan mudah 

untuk dipahami bagi pengguna baru yang sebelumnya tidak/belum 

pernah menggunakan aplikasi serupa. Selain itu, penggunaan Bahasa 
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Indonesia pada sistem juga menambah kemudahan dalam 

mengoperasikannya.  

4.3 Analisis Economy 

• Cost 

Peningkatan terhadap kebutuhan ekonomi tentu juga membuat biaya-

biaya yang meningkat serta juga menambah manfaat bagi perusahaan. 

Salah satu kebutuhan perusahaan adalah memiliki sistem, terutama 

sistem akuntansi yang memadai sehingga bisa membantu dan 

memudahkan pekerjaaan di dalam perusahaan tersebut. Tentunya biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli sebuah sistem harus 

disesuaikan dengan jenis, fitur dan operasi sistem yang didapatkan 

(seperti penjualan, point of sales, pembelian, stok, pelunasan hutang, 

pelunasan piutang, kas masuk-keluar, aktiva, general ledger, rugi-laba 

dan neraca). sistem yang nantinya didapatkan. Semakin lengkap fitur 

yang ditawarkan, maka harga dari sistem tersebut pasti menjadi 

semakin mahal. Dalam sistem SisKA, harga untuk paket yang paling 

mahal yaitu paket SisKA Customize Multi Currency dengan harga ±28 

juta. Toko TJE mengunakan SisKA paket standar 1 karena fitur dari 

paket sistem tersebut dirasa sudah cukup untuk membantu kegiatan-

kegiatan akuntansi. 
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Gambar 4.15 

Screenshot proposal SisKA 

Hasil analisis : 

Gambar 4.15 merupakan gambar cuplikan dari proposal SisKA yang 

disediakan di website resmi SisKA yaitu www.kliksiska.com. Seperti 

yang terlihat di gambar 4.15, Toko TJE harus mengeluarkan biaya 

sejumlah Rp 3.000.000,00 untuk membeli sistem SisKA standar 1. 

Fitur-fitur yang didapatkan seperti stok (penjualan, point of sales, 

pembelian dan stok); hutang/piutang (pelunasan hutang, pelunasan 

piutang); laba (kas masuk-keluar, aktiva, general ledger, rugi/laba, 

neraca). Selain itu, dalam paket ini sudah terdapat multi user. Apabila 

akan menambahkan user lebih banyak, setiap penambahan user akan 

dihargai sebesar Rp 1.000.000,00. Dengan melakukan pembelian paket 

SisKA standar 1, maka akan mendapatkan gratis training sebanyak 2x 

yang masing-masing trainingnya selama 2 jam. Jika dirasa masih 

membutuhkan training tambahan, maka bisa membayar biaya training 

sebesar Rp 100.000,00 (@2jam). Biaya lain-lainnya (setelah masa 

garansi sudah selesai) yaitu biaya perbaikan adalah 250.000 per 

kasusnya dan biaya pemeliharaan (maintenance) sebesar 500.000 per 

bulan. 
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4.4 Analisis Control/Security 

• General Control 

Sistem yang baik harus memiliki keamanan yang baik pula, maka 

dibutuhkan username dan password agar tidak semua orang bisa 

mengakses ke dalam sistem. Dengan adanya cara pengendalian ini, 

maka pengguna yang tidak memiliki username dan password tidak bisa 

mengakses ke dalam sistem. 

Penggantian password juga perlu dilakukan secara berkala untuk 

mencegah data-data didalam sistem supaya tidak diakses dan diambil 

oleh pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, penggantian password ini 

dilakukan untuk menjamin keamanan sistem supaya tidak diakses oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Menjaga keamanan tidak hanya melalui penggantian username dan 

password saja, namun dapat dilakukan dengan pembatasan otoritas di 

dalam suatu organisasi/perusahaan. Pembatasan ini dilakukan dengan 

membagi tingkat aksesibilitas pengguna menjadi aksesibilitas tinggi dan 

aksesibilitas terbatas. Dengan adanya pembatasan otoritas, maka 

pengguna sistem dengan otoritas tinggi tentunya bisa menggunakan 

sistem dengan akses sepenuhnya. Sedangkan pengguna dengan otoritas 

terbatas tentunya hanya dapat mengakses sistem ke bagian-bagian 

tertentu saja. 
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Gambar 4.16 

Pop-Up untuk login sistem SisKA 

 

Hasil analisis : 

Setiap kali setelah mengklik dua kali icon SisKA, tampilan dari sistem 

yang pertama kali muncul adalah seperti di gambar 4.16. Sistem dengan 

model tampilan awal seperti ini dapat mencegah akses dari orang-orang 

yang tidak memiliki hak untuk mengakses ke dalam sistem. Tanpa 

memasukkan username dan password, maka sistem tidak dapat diakses. 

Oleh karena itu, para pengguna sistem di Toko Terang Jaya Elektrik 

harus menggunakan username dan password untuk mengakses ke dalam 

sistem tersebut.  

Hal berikutnya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dari 

sistem yaitu melakukan penggantian password secara berkala. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sejak tahun 2007 saat 

sistem di pasang, pemilik Toko TJE hanya satu kali melakukan 

penggantian passwordnya yaitu pada tahun 2009. Menurut keterangan 

dari pemilik, penggantian password akan menyusahkannya karena 

beliau sering lupa. Lagi pula ada pembagian otoritas sistem, dimana 

user dan password pemilik berbeda dengan milik admin (multi user). 
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Pembagian otoritas di sistem SisKA yaitu terdapat user master dan user 

admin. Dari wawancara dan observasi yang dilakukan, user admin 

tentunya tidak bisa memiliki akses seperti user master. Contohnya 

adalah user master dapat digunakan untuk mengubah-ubah harga jual 

dan juga menjual barang di bawah harga minimum yang sudah 

ditentukan. Berikut adalah beberapa gambar untuk menjelaskan 

percobaan dalam membuat faktur penjualan dengan menggunakan akun 

admin dan akun master untuk menjual barang dibawah harga minimum 

yang ada. 

Gambar 4.17 

Pop-up peringatan menjual barang dibawah harga minimum 

(login user : admin) 
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Gambar 4.18 

Pop-up untuk memasukkan password 

(login user : admin) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 

Memasukkan user dan password master 

(login user : admin) 
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Gambar 4.20 

Penolakan ijin oleh sistem 

 

Pada gambar 4.17 hingga gambar 4.20 merupakan percobaan untuk 

membuat faktur penjualan (menggunakan user admin) untuk item AC 

set Galleo Snow White Opbow Broco dibawah harga minimum yang 

sudah ditentukan. Semua data di faktur penjualan yang akan dibuat 

seperti pada gambar 4.11. Setelah semua data terisi dan memencet 

tombol enter untuk memproses faktur, muncul pop-up yang menolak 

perintah memproses faktur sperti pada gambar 4.17 yaitu “harga jual 

kurang dari minimal harga”. 

Kemudian diklik tombol ok pada pop-up sebelumnya dan muncul pop-

up baru seperti pada gambar 4.18. Untuk mengisi data pada pop-up 

yang muncul, digunakan username dan password master (gambar 4.19). 

Namun sangat disayangkan, muncul pop-up terakhir seperti pada 

gambar 4.20 yang menyatakan jika sistem menolak untuk memproses 
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faktur penjualan dengan harga dibawah harga minimum yang sudah 

ditentukan. 

Berikutnya akan dilakukan percobaan untuk membuat faktur penjualan 

untuk item yang sama seperti sebelumnya yaitu AC set Galleo Snow 

White Opbow Broco. Item tersebut akan dibuatkan faktur penjualan 

dengan harga jual dibawah harga minimum yang sudah ditentukan. 

Namun hal yang membedakan kali ini adalah login awal ke dalam 

sistem menggunakan akun user master. Percobaan ini dilakukan untuk 

mengecek apakah benar ada pembatasan otoritas di dalam sistem 

SisKA. 

Gambar 4.21 

Pop-up peringatan menjual barang dibawah harga minimum 

(login user : master) 

 

Berdasarkan percobaan yang dilakukan untuk membuat faktur 

penjualan dengan harga dibawah harga minimum, hasil yang 

didapatkan berbeda dari sebelumnya saat menggunakan akun user 

admin. Pop-up peringatan tetap muncul untuk memperingatkan jika 

harga barang yang akan dibuat faktur penjualannya dibawah harga 

minimum. Namun dengan menggunakan akun user master, pengguna 
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sistem diberikan pilihan untuk membatalkan (klik “Yes”) atau tetap 

melanjutkan pembuatan faktur (klik “No”). 

• Maintainability 

Pemeliharaan sistem dari waktu ke waktu dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan versi dari sistem. Versi dari sistem terbaru  tentunya 

lebih stabil karena bug yang ada pada versi sebelumnya sudah 

diperbaiki. Selain itu, ada juga penambahan beberapa fungsi sistem 

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masa yang akan datang. 

Hasil analisis : 

Berdasarkan pernyataan dari website resmi penyedia sistem SisKA, 

sistem bisa di upgrade dan pembaharuan sistem yang dilakukan bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan pemilik. Selain itu, bisa juga menyewa 

jasa konsultan untuk membimbing pembuatan laporan keuangan yang 

baik dan benar sesuai dengan sistem akuntansi yang disediakan. Untuk 

jasa konsultasi ini memiliki tarif Rp 1.000.000,00 per bulannya.  

• Application Control 

User interface dari sistem sederhana namun lengkap dan detail. Selain 

itu, sistem juga menggunakan Bahasa Indonesia sehingga lebih mudah 

dipahami dan memudahkan pengguna baru untuk mempelajarinya. 

Hasil analisis : 

Terlihat pada gambar 4.1 dan 4.14 yang terdapat pada halaman-halaman 

sebelumnya, user interface sistem yang sederhana memudahkan jika 

ada pegawai baru yang akan belajar mengenai sistem tersebut. Tab-tab 
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yang disediakan di dalam sistem mudah dan juga menggunakan Bahasa 

Indonesia sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

 

4.5 Analisis Eficiency 

• Tenaga Kerja 

Tenaga kerja menjadi tidak terlalu banyak dibutuhkan karena adanya 

sistem. Sistem yang efisien akan membantu dan mempermudah 

pekerjaan yang ada dan rumit menjadi lebih mudah. 

Hasil analisis : 

Toko TJE sudah menggunakan bantuan sistem SisKA untuk bagian 

administrasinya sejak tahun 2007. Oleh karena adanya sistem SisKA 

tersebut, Toko TJE tidak membutuhkan banyak orang pada bagian 

administrasinya. Bagian administrasi di Toko TJE mempunyai tugas 

seperti melakukan pengecekan persedian, pembuat faktur penjualan, 

memesan barang ke supplier, menginput data persediaan jika ada 

barang datang dan juga kegiatan akuntansi lainnya. Untuk sekarang ini, 

terdapat 2 orang yang bekerja di posisi administrasi di Toko TJE. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dengan adanya 2 tenaga  kerja 

di bagian administrasi sudah cukup untuk mengatasi kegiatan sehari-

hari di Toko TJE. 

• Tidak ada kelebihan data input 

Sistem yang baik tentu saja mengkodekan setiap item-item yang ada di 

dalamnya secara berbeda dan unik. Dengan adanya pengkodean ini, 
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maka setiap item barang memiliki karakteristik kode yang berbeda 

antara satu item dengan item lainnya. Kenyamanan adanya pengkodean 

barang di dalam sistem akan mempermudah pengguna, terutama jika 

melakukan pencarian barang di dalam sistem. Apabila sistem membuat 

kode barang yang sama untuk dua item yang berbeda, tentu saja hal 

tersebut akan menyulitkan pengguna. Berikut adalah beberapa 

screenshot untuk mencoba membuat kode barang yang sudah terdaftar 

atau sudah ada di sistem SisKA. 

Gambar 4.22 

Stok TD-20 yang sudah terdaftar di sistem 

 

Gambar 4.23 

Sistem menolak membuat kode barang yang sudah ada 
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Hasil analisis : 

Berdasarkan observasi yang dilakukan (gambar 4.22 dan gambar 4.23), 

sistem menolak untuk membuat kode barang yang sama atau sudah 

terdaftar di dalam database sistem. Oleh karena itu, tidak terdapat 

double kode pada item-item barang  di dalam sistem. Apabila terdapat 

item barang baru, maka sistem akan otomatis membuatkan kode unik 

untuk barang tersebut, dan tentunya  kode barang baru tersebut belum 

pernah digunakan untuk barang lainnya. Hal ini menunujukkan 

keunggulan sistem yang cukup baik. Jadi setiap barang yang terdapat di 

daftar sistem memiliki kode barang yang berbedasatudenganlainnya. 

4.6 Analisis Service 

• Training 

Pengguna dari sistem butuh untuk di berikan pelatihan mengenai 

pengoperasian sistem dengan baik dan benar. Hal ini dimaksudkan agar 

pengoperasian sistem dapat dilakukan dengan lancar. 

Hasil analisis : 

Pelatihan yang berfungsi untuk mengajarkan pengguna baru / bagian 

administrasi yang baru dalam menggunakan sistem tersebut dengan 

baik dan lancar. Dari hasil wawancara yang didapatkan, pelatihan hanya 

diberikan secara lisan dan sambil dipraktekkan oleh pengguna baru di 

hari-hari awal bekerja saja. Selanjutnya jika pengguna baru masih 

merasa bingung, maka pengguna bisa menanyakan kepada orang-orang 
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yang ada di kantor tersebut secara langsung. Tidak terdapat latihan 

seperti intensive training di Toko TJE. 

• Organizational Changes 

Perusahaan dapat berkembang menjadi lebih baik dengan adanya sistem 

di dalam perusahaan yang berfungsi untuk membantu dan menghemat 

waktu perhitungan dan pencatatan.  Dengan begitu, sistem akan 

memberikan dampak yang baik bagi pengguna dan juga bagi 

perusahaan.  

Hasil analisis : 

Perusahaan cukup mengalami perkembangan yang signifikan 

dibandingkan dengan tahun-tahun awal berdirinya. Sistem dapat 

membantu menghitung transaksi-transaksi yang terjadi di dalam TJE. 

• Satisfaction 

Kepuasan pengguna tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh 

para pembuat siatem. Sistem yang baik bisa membantu dan 

mempermudah pekerjaan dari para penggunanya. Kemudahan dan 

efisiensi yang didapatkan dari menggunakan sistem tersebut bisa 

disebut sebagai kepuasan pengguna. Diharapkan dengan adanya sistem, 

maka pekerjaan yang sulit bisa menjadi lebih mudah dan ringan. 

Hasil analisis : 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Toko TJE, pengguna 

dari sistem SisKA cukup merasa puas dan terbantu dengan adanya 

sistem ini. Pengerjaan perhitungan dan pembuatan faktur dengan 
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metode manual membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan 

dengan menggunakan sistem SisKA sebagai alat untuk membantu 

kegiatan-kegiatan tersebut. Selain membuat perhitungan dan membuat 

faktur, sistem SisKA juga bisa digunakan untuk mengecek stok 

persediaan barang yang ada, mengecek harga beli dan mengecek harga 

jual setiap item barang. 

4.7 Analisis Pengendalian dan Prosedur (diluar aplikasi) 

Prosedur yang diterapkan di sebuah perusahaan harus memiliki alur yang 

jelas dan terstruktur. Prosedur dengan menggunakan sistem akuntansi dan 

prosedur yang dilakukan tanpa menggunakan sistem akuntansi harus bisa 

berjalan lancar secara bersamaan dan saling berkesinambungan. Toko 

Terang Jaya Elektrik memiliki sistem akuntansi yang cukup baik dalam 

membantu kegiatan-kegiatan akuntansi yang terjadi. Namun setelah 

melakukan observasi, penulis menemukan beberapa alur prosedur yang 

membuat prosedur manual dan prosedur dengan menggunakan sistem 

menjadi tidak berkesinambungan. 

Hal pertama yaitu mengenai pembelian persediaan yang tidak di update 

datanya pada saat barang datang ke gudang. narasumber mengatakan bahwa 

tidak ter-updatenya persediaan tersebut dikarenakan kedatangan barang 

persediaan yang dibeli terkadang terjadi diluar jam kerja (08.00-17.00), 

contohnya dimalam hari. Bagian admin yang bertugas menginput barang 

persediaan yang tiba diluar jam kerja tersebut sudah tidak ada di kantor. 

Keesokan harinya, beberapa barang persediaan yang datang tersebut tidak 
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segera diinput jumlah stok-nya ke dalam sistem. Beberapa kejadian yang 

menghambat stok tidak sempat di update kedalam sistem seperti waktu yang 

dibutuhkan cukup banyak untuk menginput stok ke dalam sistem dan admin 

tidak sempat menginput karena sibuk mengurus transaksi-transaksi yang 

terjadi TJE pada hari yang bersangkutan. Kejadian-kejadian serupalah yang 

membuat beberapa barang persediaan yang datang tidak terinput jumlah 

stoknya. 

Sebenarnya terdapat solusi untuk memecahkan permasalahan waktu 

dalam input stok barang. Sistem SisKA sudah menyediakan solusinya yaitu 

kode barcode untuk tiap-tiap barang yang terdaftar di dalam sistem. Barcode 

tersebut bisa digunakan untuk mempermudah dan mempercepat 

penginputan barang persediaan yang baru datang tanpa harus menunggu 

bagian admin untuk menginputnya. Untuk memanfaatkan fasilitas barcode 

yang disediakan oleh sistem, pemilik dari Toko Terang Jaya Elektrik perlu 

melakukan investasi tambahan seperti membeli printer untuk barcode dan 

alat scanner. Estimasi biaya yang perlu disiapkan untuk investasi pada 

printer barcode sebesar ± Rp 3.000.000,00 dan estimasi biaya untuk alat 

scanner sebesar ± Rp 500.000,00 hingga Rp 1.000.000,00.  Dengan 

perkiraan yang diberikan, maka pemilik dari Toko Terang Jaya Elektrik 

dapat mempertimbangkan antara biaya dan manfaat yang akan didapatkan 

nantinya.  

Permasalahan berikutnya yang terjadi di Toko Terang Jaya Elektrik 

adalah kurang terupdatenya retur jual dan retur beli di dalam sistem. Hal ini 
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menyebabkan jumlah hutang dan piutang yang tercatat di dalam sistem 

menjadi kurang akurat. Imbasnya adalah pemilik dan sales menjadi bingung 

apabila akan menagih hutang atau membayar piutang yang ada jika melihat 

jumlah hutang/piutang melalui sistem. Orang-orang di TJE mengakali hal 

tersebut dengan mencatat retur-retur tersebut  menggunakan buku (manual). 

Seharusnya fasilitas yang terdapat di dalam sistem dimanfaatkan secara 

maksimal. Pencatatan ke dalam sistem terhadap transaksi-transaksi yang ada 

harus di prioritaskan. Dengan begitu, sistem yang ada bisa pun bisa 

menghasilkan/menampilkan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk 

para penggunanya. 
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4.8 Tabel Analisis PIECES 

INDIKATOR STANDAR HASIL ANALISIS SOLUSI 

PERFORMANCE 

Analytical 

Review 

Peninjauan terhadap 

hubungan antara akun-akun 

yang saling terkait di dalam 

sistem. 

 

Kejadian transaksi penjualan item antena 

link 3000 yang dilakukan menunjukkan 

jika akun-akun di dalam sistem 

terintegrasi dengan baik karena data 

persediaannya berkurang sesuai dengan 

banyaknya jumlah item yang di jual. 

Tetap dilanjutkan 

Compatibility Program yang bersangkutan 

dapat bekerja dengan 

semestinya pada perangkat 

keras tempat program 

dipasang. 

Sistem compatibel dengan komputer 

dimana sistem tersebut di instal. 

Perlu dilakukan pembaharuan 

versi agar sistem lebih update dan 

bug yang ada pada versi 

sebelumnya dapat teratasi, 

sehingga sistem dapat bekerja 

dengan baik dan lebih stabil. 

Error Sistem tidak mengalami 

crash atau berhenti tiba-tiba 

saat dijalankan. 

Sistem SisKA selalu mengeluarkan pop-

up yang menyatakan jika aplikasi 

mengalami eror saat aplikasi akan di 

Perlu dilakukan pembaharuan 

versi agar sistem lebih update dan 

bug yang ada pada versi 
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tutup dan sistem juga sering mengalami 

keadaan not responding saat sedang 

memproses data. 

Keadaan yang dialami mengharuskan 

sistem ditutup secara paksa yang 

menyebabkan dibutuhkan waktu yang 

lebih banyak bagi pengguna untuk 

menggunakan sistem. 

sebelumnya dapat teratasi, 

sehingga sistem dapat bekerja 

dengan baik dan lebih stabil. 

Response 

Time 

Kemampuan sistem untuk 

menjalankan perintah secara 

cepat sesuai dengan 

fungsinya sehingga tujuan 

dapat segera tercapai tanpa 

membuang banyak waktu. 

 

 

 

 

Kemampuan sistem dalam 

menjalankan perintah yang diberikan 

cukup baik. 

Tetap dilanjutkan. 

INFORMATION/DATA 
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Reliable Kemampuan sistem untuk 

menghasilkan informasi 

yang menunjukkan hasil 

(output) yang konsisten dan 

akurat. 

Percobaan melakukan input  penjualan 

dengan menggunakan akun user berbeda 

menghasilkan output yang konsisten 

(sama). 

Percobaan melakukan input penjualan 

untuk data persediaan yang minus bisa 

dijalankan oleh sistem sehingga 

menghasilkan data persediaan yang 

bertambah ke arah minus. 

Untuk mencegah data persediaan 

yang menunjukkan angka minus, 

maka Toko TJE perlu 

menambahkan alat scanner dan 

printer barcode untuk 

memudahkan update data 

persediaan. Biaya yang 

diestimasikan sekitar Rp 

3.500.000,00 hingga Rp 

4.000.00,00. 

Relevan Informasi yang dihasilkan oleh 

sistem dapat membuat 

perbedaan dalam pengambilan 

keputusan(nilai prediktif dan 

nilai konfirmatori) dan  sesuai 

dengan kebutuhan manajemen 

untuk mengambil keputusan. 

Terdapat bermacam laporan yang di 

hasilkan oleh sistem yang mempermudah 

pencatatan akuntansi. Toko Terang Jaya 

Elektrik hanya menggunakan beberapa 

laporan saja dan beberapa dari laporan 

tersebut belum di maksimalkan 

penggunaannya. Pengguna sistem sudah 

cukup merasa puas dengan laporan-

laporan yang dihasilkan, salah satunya 

Tetap dilanjutkan. 
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seperti informasi pada bagian neraca, 

neraca lajur, buku besar dan laba/rugi 

bisa dilihat dalam format bulanan. 

Verifiable Informasi yang dihasilkan bisa 

dibuktikan kebenarannya. 

Toko TJE memiliki arsip-arsip lengkap 

yang merekap transaksi-transaksi seperti 

penjualan, pembelian, daftar sales yang 

menjualkan barang, hutang/piutang, dan 

lain-lain. 

Tetap dilanjutkan. 

Accessible Informasi yang terdapat di 

dalam sistem bisa diakses oleh 

pengguna (user) dengan 

mudah. 

 

Sistem sudah menggunakan Bahasa 

Indonesia dan bisa diakses melalui icon 

shortcut pada desktop, user interview dari 

siska juga mudah dan sederhana untuk  

dipelajari. 

Tetap dilanjutkan. 

ECONOMY 

Cost Biaya yang dikeluarkan 

sesuai dengan jenis, fitur 

dan operasi sistem yang 

didapatkan. 

Dengan biaya Rp 3.000.000,00, fitur-fitur 

yang didapatkan seperti stok (penjualan, 

point of sales, pembelian dan stok); 

hutang/piutang (pelunasan hutang, 

pelunasan piutang); laba (kas masuk-

Tidak ada solusi karena biaya 

yang dikeluarkan sudah sebandig 

dengan fasilitas yang didapatkan. 
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keluar, aktiva, general ledger, rugi/laba, 

neraca). 

Selain itu, dalam paket ini sudah terdapat 

multi user. Untuk penambahan user baru 

dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.000,00 

per user. 

Paket SisKA standar 1 menyediakan 

gratis training sebanyak 2x (@2 jam), 

gratis biaya perbaikan dan pemeliharaan 

selama masa garansi. 

CONTROL/SECURITY 

General 

Control 

Keberadaan user dan 

password bermanfaat untuk 

menjaga keamanan data 

yang ada di dalam sistem, 

oleh karena itu penggantian 

password secara berkala 

juga diperlukan untuk 

menjaga keamanan sistem. 

Sistem SisKA mengharuskan pengguna 

untuk memasukkan username dan password 

sebelum mengakses ke dalam sistem. 

didalam sistem juga sudah ada pembatasan 

otoritas antar pengguna, sehingga user admin 

memiliki akses yang terbatas saja, tidak 

seperti user master yang punya lebih banyak 

akses ke data-data yang ada di dalam sistem. 

Tetap harus dilakukan penggantian 

secara berkala agar keamanan data 

yang terdapat di dalam sistem terjaga 

dengan baik. 
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Selain itu, sistem yang baik 

juga memiliki pembatasan 

otoritas antar user. 

Hal yang disayangkan berdasarkan 

wawancara yang dilakukan adalah tidak ada 

pemeliharaan keamanan yaitu dengan cara 

penggantian password secara berkala di Toko 

TJE. 

Maintainability Pemeliharaan sistem dengan 

cara peningkatan perangkat 

lunak agar dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan di masa 

yang akan datang. 

Penyedia sistem SisKA menyatakan jika 

sistem bisa di upgrade dan pembaharuan 

sistem yang dilakukan bisa disesuaikan 

dengan kebutuhan pemilik. Disediakan juga 

jasa konsultan untuk membimbing 

pembuatan laporan keuangan yang baik dan 

benar sesuai dengan sistem akuntansi yang 

disediakan.Tarif jasa konsultan Rp 

1.000.000,00 per bulannya. 

Perlu dilakukan pembaharuan 

versi agar sistem lebih update dan 

bug yang ada pada versi 

sebelumnya dapat teratasi, 

sehingga sistem dapat bekerja 

dengan baik dan lebih stabil. 

Application 

Control 

User interface dari sistem 

mudah dipahami sehingga 

memudahkan pengguna untuk 

mempelajarinya. 

User interface sistem sederhana sehingga 

memudahkan pengguna baru untuk 

mempelajarinya. Tab-tab yang disediakan di 

dalam sistem mudah dan juga menggunakan 

Bahasa Indonesia sehingga lebih mudah 

untuk dipahami. 

Tetap dilanjutkan. 
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EFICIENCY 

Tenaga Kerja Tidak dibutuhkan terlalu 

banyak tenaga kerja 

manusia. 

Toko TJE hanya mempekerjakan 2 orang 

pada bagian admin. Karena setelah adanya 

bantuan sistem, maka tidak perlu terlalu 

banyak tenaga manusia dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan transaksi sehari-hari yang 

terjadi. 

Tetap dilanjutkan. 

Tidak ada 

kelebihan data 

input 

Tidak terdapat double kode di 

dalam sistem. 

Item-item baru yang belum memiliki kode 

barang akan dibuatkan kode barang baru 

dimana kode baru tersebut belum pernah 

digunakan untuk barang lainnya. Jika dalam 

pembuatan kode barang terdapat kode yang 

sama, maka sistem tidak akan memproses / 

menolak perintah tersebut. 

 

Tetap dilanjutkan. 

SERVICE 

Training Pengguna dari sistem butuh 

untuk di berikan pelatihan 

mengenai pengoperasian 

sistem dengan baik dan benar. 

Tidak terdapat jadwal pelatihan dan pelatihan 

khusus untuk pengguna sistem di Toko TJE. 

Pelatihan hanya diberikan pada saat awal 

pertama kali bekerja saja. 
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Organizational 

Changes 

Sistem akan memberikan 

dampak yang baik bagi 

pengguna dan juga bagi 

perusahaan. 

Perusahaan dapat berkembang menjadi lebih 

baik dengan adanya sistem di dalam 

perusahaan yang berfungsi untuk membantu 

dan menghemat waktu perhitungan dan 

pencatatan.   

 

Satisfaction Para pengguna sistem merasa 

puas dengan adanya sistem 

yang ada. 

Pengguna sistem di Toko TJE cukup terbantu 

pekerjaannya dalam kegiatan transaksi 

sehari-hari.dengan adanya sistem, waktu 

yang dibutuhkan menjadi tidak terlalu 

banyak jika dibandingkan dengan 

mengerjakan perhitungan dan pencatatan 

secara manual). 

 

Tabel 4.1 Ringkasan Analisis PIECES  




