BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat pada masa sekarang ini,
hampir semua hal dapat dilakukan dengan teknologi, oleh karena itu disadari
dan dirasakan atau tidak teknologi sudah berdampak besar terhadap segala lini
kehidupan kita.
Bidang akuntansi juga tidak lepas dari perkembangan teknologi, dimana
teknologi sudah mulai dipakai dan diterapkan didalam proses transaksi dan
kegiatan-kegiatan lainnya. Perlahan-lahan cara sistem pencatatan lama sudah
mulai ditinggalkan dan mulai bergeser ke arah sistem informasi, terutama
sistem informasi akuntansi.
Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan
laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan
perusahaan (Mulyadi, 2001).
Demikian pula yang terjadi di Koperasi Credit Union St. Elizabeth,
koperasi yang berdiri sekitar 35 tahun yang lalu ini sudah mulai meninggalkan
cara pencatatan manual dan mulai beralih menjadi pencatatan berbasis sistem.
Koperasi ini memilik anggota sekitar 1200 orang, dan terus berkembang kearah
positif setiap harinya.
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Tetapi seiring berjalannya waktu semua sistem yang telah berjalan
memerlukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran pelayanan dan efisiensi
kinerja supaya menjadi sistem yang efektif kembali.
Dalam melakukan analisis dalam organisasi peneliti menggunakan
metode PIECES. Metode PIECES dipilih karena metode PIECES mencakup
semua hal yang terjadi didalam kegiatan organisasi sehari-hari. Dengan analisis
yang berkaitan dengan performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisensi dan
pelayanan yang sudah dilakukan oleh organisasi sehari-hari maka jika terdapat
hal yang menghambat dari kinerja sistem akan segera diidentifikas dan
diselesaikan karena jika tidak akan menghambat kinerja dari organisasi seharihari.
Selain sistem informasi akuntansi yang perlu di evaluasi, sistem
pengendalian internal pun tidak luput dari masalah. Sistem pengendalian
internal yang baik akan mendukung organisasi untuk maju kedepan, sistem
pengendalian internal yang baik dibutuhkan untuk pencegahan kecurangankecurangan yang rawan terjadi didalam sebuah organisasi. Dengan pencegahan
yang baik tentunya akan membuat sebuah organisasi lebih baik lagi kedepannya
karena masalah dibagian internal sudah dapat diatasi dengan baik dan benar
sehingga tidak menghambat dinamika organisasi sehari-hari.
oleh karena itu peneliti mengajukan judul “Evaluasi Sistem Informasi
Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal untuk Pencegahan Kecurangan
Pada Koperasi Credit Union St. Elizabeth”.
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1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
Bagaimana evaluasi sistem informasi akuntansi dan sistem
pengendalian internal untuk pencegahan kecurangan pada Koperasi Credit
Union St. Elizabeth?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1.3.1 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem
informasi akuntani dan sistem pengendalian internal untuk pencegahan
kecurangan pada koperasi Credit Union St. Elizabeth..
1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:
Bagi Koperasi Credit Union St. Elizabeth
Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dari manajemen
supaya proses sistem informasi akuntansi yang dilakukan semakin efektif dan
efisien.
Bagi Peneliti Selanjutnya
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Peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi
bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat digunakan referensi jika
ditemukan masalah yang sama dalam penelitian.
Bagi Pembaca
Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan
wawasan bagi pembaca tentang evaluasi sistem informasi akuntansi. Selain dari
itu supaya pembaca dapat memberikan masukannya sehingga jika dalam
penelitian ini terdapat kekurangan dapat disempurnakan dalam penelitian
kedepannya.
1.4 KERANGKA PIKIR
Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal
Untuk Pencegahan Kecurangan Pada Koperasi Credit Union St. Elizabeth

PIECES Framework

(Wetherbe (1986) dan
Widayanti (2015))

Integrated Control –
Integrated Framework

Fraud Risk Management

(COSO (2013))

(COSO (2016))

Hasil Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian
Internal untuk Pencegahan Kecurangan Pada Koperasi Credit Union
St. Elizabeth
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Demi memudahkan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan dalam
penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan kedalam beberapa
bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan
manfaat dari penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Berisi tentang tinjauan pustaka dan penjelasan tentang teori yang
relevan seperti teori tentang Sistem Informasi Akuntansi dan PIECES.
BAB III METODE PENELITIAN
Berisi tentang objek dan lokasi penelitian, struktur organisasi dari objek
penelitian, sumber dan jenis data penelitian, metode pengumpulan data, dan
alat analisis data dalam penelitian.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang analisis data yang akan membahas tentang penggambaran
secara umum obyek penelitian, dan hasil analisis dari evaluasi dengan
metode PIECES,
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diberikan kepada para
pihak yang terlibat didalam penelitian ini, khususnya untuk objek yang
bersangkutan.
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