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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini banyak sekali para praktisi bisnis dan akademisi yang percaya 

bahwa sebua paradigma ekonomi baru telah lahir. Sebagian menyebutnya sebagai 

e-Economy sementara yang lainnya lebih suka menggunakan istilah semacam 

internet economy, digital economy, new economy dan lain sebagainya. Namun, 

sebagaian pula menilai bahwasanya sebenarnya paradigma baru tersebut tidak 

ada, yang ada hanyalah media dalam bertransaksi yang semakin canggih atau 

biasa diistilahkan “the old economy with the new technology” (Heffes, 2001). 

Terlepas dari benar tidaknya paradigma ekonomi tersebut, tidak dapat kita 

pungkiri bahwa telah terjadi fenomena yang menarik karena adanya suatu arena 

baru di jaringan internet yang kerapkali disebut sebagai dunia maya. 

Dunia maya merupakan suatu tempat bertemu dan berkumpulnya berbagai 

individu, kelompok masyarakat, perusahaan, konsumen, organisasi, komunitas 

dan berbagai jenis entiti lainnya di “suatu tempat” yang terbentuk karena adanya 

berbagai jaringan komputer yang saling dihubungkan satu dengan yang lainnya. 

Bertemunya berbagai jenis orang ini tentu saja mendatangkan banyak sekali 

aktivitas baru, terutama aktivitas di sisi ekonomi yang memunculkan berbagai 

macam transaksi baru yang berbeda dengan transaksi di dunia nyata. 

Tentu hal ini menjadi sebuah keuntungan baru bagi para pelaku bisnis, 

karena menambah market place yang besar bagi mereka, namun hal ini juga 
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menjadi tantangan bagi mereka karena untuk bersaing di dunia maya mereka 

harus mempunyai keunggulan terutama di bidang teknologi informasi (TI). 

Perusahaan dan berbagai organisasi berlomba-lomba mengembangkan teknologi 

informasi berbasis internet dan berbagai variasinya untuk menciptakan suatu 

model perdagangan dan aktivitas bisnis baru yang dapat diterapkan di dunia maya 

yang saat ini kita sebut dengan istilah e-Commerce, e-Business, e-Banking, e-

Tailing dan masih banyak lagi variasi aktivitas ekonomi yang kita jumpai di dunia 

maya. 

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya ini 

mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) dalam organisasi bisnis. Dampak yang nyata dirasakan adalah pemrosesan 

data yang mengalami perubahan dari sistem manual digantikan oleh komputer 

sebagai alat pemrosesan data. Organisasi menggantungkan diri pada sistem 

informasi untuk mempertahankan kemampuan berkompetisi. Informasi pada 

dasarnya adalah sumberdaya seperti halnya pabrik dan peralatan. Produktivitas, 

sebagai suatu hal yang penting agar tetap kompetitif, dapat ditingkatkan melalui 

sistem informasi yang lebih baik. Akuntansi, sebagai suatu sistem informasi, 

mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan informasi 

ekonomik mengenai suatu badan usaha kepada berbagai pihak. Namun, seiring 

dengan berkembangnya teknologi dan bervariasinya transaksi bisnis yang ada 

sekarang, sistem akuntansi juga dituntut untuk mengalami pembaharuan, terutama 

di bidang IT. Hal inilah yang mendorong timbulnya suatu konsep baru tentang e-

Accounting yang dianggap sebagai solusi bagi para pelaku bisnis yang 
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menjalankan bisnis secara online. e-Accounting diharapkan dapat membantu 

perusahaan online untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi yang terintegrasi 

dengan internet sebagai media dalam transaksi bisnisnya. Mencermati 

perkembangan inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : 

“MEMBANGUN KONSEP E-ACCOUNTING SEBAGAI ALTERNATIF 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERUSAHAAN E-COMMERCE” 

  

1.2. Fokus Kajian 

Masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah masalah yang 

berhubungan dengan sistem informasi akuntansi pada perusahaan atau organisasi 

yang bergerak di bidang e-Commerce dengan menggunakan konsep e-Accounting 

sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan akuntansi pada perusahaan atau 

organisasi online yang tidak dapat diselesaikan dengan sistem akuntansi manual.  

Untuk lebih memfokuskan pembahasan maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dijawab dalam pembahasan melalui penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu: 

1. Apakah konsep e-Accounting dapat diterapkan dalam perusahaan dan 

organisasi yang berbasis e-Commerce 

2. Sejauh mana e-Accounting dapat diterapkan kedalam Sistem Informasi 

Akuntansi Perusahaan dan bagaimana pengaruh e-Accounting terhadap 

siklus SIA perusahaan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam Al Qur'an dinyatakan bahwa orang yang tidak beriman adalah 

mereka yang tidak mengenali atau tidak menaruh kepedulian akan ayat atau tanda-

tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di alam semesta ciptaan-Nya.  

Sebaliknya, ciri menonjol pada orang yang beriman adalah kemampuan 

memahami tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan sang Pencipta tersebut. Ia 

mengetahui bahwa semua ini diciptakan tidak dengan sia-sia, dan  ia mampu 

memahami kekuasaan dan kesempurnaan ciptaan Allah di segala penjuru 

manapun. Pemahaman ini pada akhirnya menghantarkannya pada penyerahan diri, 

ketundukan dan rasa takut kepada-Nya. Ia adalah termasuk golongan yang 

berakal, yaitu  

"…orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 
tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci 
Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."  
(QS. Ali 'Imraan, 3:190-191) 
 

Di banyak ayat dalam Al Qur'an, pernyataan seperti, "Maka mengapa kamu 

tidak mengambil pelajaran?", "terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang 

yang berakal," memberikan penegasan tentang pentingnya memikirkan secara 

mendalam tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah telah menciptakan 

beragam ciptaan yang tak terhitung jumlahnya, berbagai macam fenomena dan 

realitas hidup untuk direnungkan. Segala sesuatu yang kita saksikan dan rasakan 

di langit, di bumi dan segala sesuatu di antara keduanya adalah perwujudan dari 
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kesempurnaan penciptaan oleh Allah, dan oleh karenanya menjadi bahan yang 

patut untuk direnungkan.  

Penelitian ini juga merupakan salah satu wujud dari menjalankan salah satu 

perintah Allah SWT untuk berpikir dan merenungkan realitas atau fenomena 

hidup yang ada. Dalam konteks penelitian ini, realitas yang peneliti coba untuk 

renungkan adalah realitas perdagangan masyarakat saat ini yang semakin 

berkembang, terlebih lagi perdagangan di dunia maya yang biasa kita sebut 

dengan istilah e-Commerce. Pesatnya perkembang e-Commerce mengakibatkan 

akuntansi konvensional sudah tidak mampu lagi memfasilitasi era perdagangan e-

Commerce. Disini peneliti mencoba merenungkan dalam rangka mengembangkan 

konsep akuntansi konvensional menjadi sebuah konsep e-Accounting yang dapat 

diaplikasikan oleh masyarakat dan pelaku bisnis perdagangan dunia maya. 

Sejalan dengan filosofis Islam, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah 

manusia yang memberikan manfaat bagi alam dan sesamanya, atau dapat kita 

sebut dengan manusia yang Rahmatan Lil Alamin, peneliti juga belajar untuk 

menjadi manusia yang bermanfaat dengan melakukan penelitian ini. Penelitian ini  

mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan e-Commerce dan e-Accounting. 

2. Memahami transaksi perdagangan e-Commerce dan merumuskan konsep 

e-Accounting 

3. Menjelaskan fungsi manajemen dalam e-Accounting  
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian apabila tujuan penelitian tercapai adalah : 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan yang kegiatan operasional menggunakan e-

Commerce 

 Bagi pelaku bisnis e-Bussiness dan e-Commerce adalah agar hasil 

penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan atau 

organisasi yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

sistem akuntansinya kedepan sehingga pelayanan kepada masyarakat 

dan konsumen dapat lebih ditingkatkan dan meningkatkan 

tranparansi dan akuntabilitas perusahaan atau organisasi. 

b. Bagi konsumen yang melakukan transaksi dengan e-Commerce 

Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

konsumen tentang perdagangan melalui internet (e-Commerce) 

sehingga konsumen dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 

transaksi secara aman dan dapat mempelajari sistem transaksi e-

Commerce secara lebih mendalam sehingga dapat terhindar dari 

segala bentuk dan macam penipuan dan penyalahgunaan internet. 

c. Bagi perusahaan penyedia layanaan akuntansi on line 

Sistem electronical acccounting (e-Accounting) yang diungkap di 

sini dapat menjadi salah satu referensi bagi para penyedia sistem on 

line sehingga dapat mengembangkan sistem yang ada dengan yang 

lebih baik lagi. 
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d. Bagi Peneliti 

Bagi diri peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan keilmuan dan pengalaman peneliti dalam bidang Sistem 

Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai fenomena baru yang muncul di Indonesia (fenomena bisnis 

berbasis internet atau e-Business) dan fenomena system akuntansi on 

line real time yang banyak digunakan oleh perusahaan internasional 

yaitu  electronical accounting ( e-Accounting ). Peneliti juga berharap di 

masa mendatang, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan 

bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam 

bidang Sistem Informasi Manajemen, e-business dan e-commerce. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

 Laporan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi 

dasar dilakukan penelitian ini, serta rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan serta manfaat yang diperoleh apabila tujuan 

penelitian ini tercapai. 
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BAB II  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan 

dalam menjawab rumusan masalah, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data, kerangka pemikiran 

penelitian. 

BAB III ELECTRONIC COMMERCE 

Bab ini menjelaskan tentang transformasi bisnis menjadi e-

Business, definisi e-Commerce, kerangka e-Commerce, klasifikasi 

e-Commerce, manfaat e-Commerce dan keterbatasan e-Commerce. 

BAB IV REVOLUSI TRANSAKSI 

Bab ini memberikan teori singkat tentang perbandingan antara 

transaksi bisnis tradisional dengan transaksi bisnis elektronik, 

kebutuhan umum dalam melakukan suatu transaksi, klasifikasi 

system perdagangan, jenis-jenis pembayaran yang digunakan di e-

Commerce, dan implikasi e-commerce terhadap internal control 

perusahaan. 

BAB V  ELECTRONIC ACCOUNTING 

 Bab ini menjabarkan tentang suatu revolusi yang menimpa dunia 

akuntansi, konsep dasar electronic accounting, alur kerja dan 

desain arus data electronic accounting. 
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BAB VI PENGEMBANGAN E-ACCOUNTING  DALAM SIKLUS 

AKUNTANSI 

 Bab ini menggambarkan tahap pengembangan e-Accouting ke 

dalam siklus akuntansi, dimana dari siklus-siklus tersebut 

dikembangkan maenjadi suatu fungsi manajemen. Fungsi 

manajemen itu adalah manajemen pendapatan, pembelian, 

produksi dan siklus buku besar dan pelaporan.  

BAB VII PENUTUP   

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, 

implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran 

sebagai bentuk solusi atau pemecahan atas masalah yang terjadi 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

2.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif merupakan 

paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting 

yang holistik, kompleks, dan rinci. (Indriantoro, 2002 pg 12). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Maleong (2006 pg 4) adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi 

literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka sehingga 

realitas dapat dipahami dengan baik. Sedangkan menurut Sukoharsono (2006 pg 

230), penelitian kualitatif adalah suatu teropong atas fenomena social (khususnya 

akuntansi) dengan berbagai cara pandang (teropong), berbagai warna, bentuk, 

macam, perilaku dan rasa, misalnya dengan aliran konstruktivis, interpretif, 

feminis, postmodernis, strukturalis, teori kritis, dekonstruktivis dan masih banyak 

yang lainya. 

Beberapa karakteristik yang membedakan penelitian kualitatif dengan 

penelitian kuantitatif dinyatakan oleh Salim (2006 pg 4), di antaranya: (1) data 

penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium 
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atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data dilakukan secara alamiah, 

melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subjek; dan (3) untuk 

memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, periset wajib 

mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi, atau 

dapat juga dikatakan bahwa landasan teoritis dari penelitian ini bertumpu secara 

mendasar pada fenomenologi. Fenomonologi diartikan sebagai: 1) pengalaman 

subjektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran dari 

perspektif pokok dari seseorang (Husserl dalam Putri, 2008 pg 11). Istilah 

’fenomonologi’ sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada 

pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti 

yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang 

kesadaran dari perspektif pertama seseorang (Moleong, 2006 pg 14).  

Menurut Sukoharsono (2006 pg 235) riset phenomenology 

mendeskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah 

konsep atau phenomena. Peneliti phenomonology mengeksplorasi struktur 

kesadaran dan pemahaman pengalaman manusia. Dalam praktiknya, penelitian 

phenomenology ini biasanya dipergunakan untuk melakukan penelitian untuk 

menjelaskan problematika di social dan human sciences, seperti sosiologi dan 

psikologi 
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Gambaran terhadap riset phenomenology yang diadaptasi dari Creswell  

(dalam Sukoharsono, 2006 pg 240) adalah sebagai berikut: 

1) Fokus dengan menganalisa pemahaman intisari pengalaman pada 

sebuah phenomena. 

2) Awal mula disiplin ilmu riset phenomenology yaitu filsafat, sosiologi, 

dan psikologi. 

3) Pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan seperti jurnal, 

literatur, dsb. 

4) Analisa data dengan pernyataan pemaknaan makna tema deskripsi 

atas pengalaman. 

5) Bentuk narasi laporan deskripsi ’essence’ dari pengalaman. 

 

Fenomena yang diangkat pada penelitian ini adalah fenomena 

perkembangan teknologi informasi berbasis internet dan berbagai variasinya yang 

menciptakan suatu model perdagangan dan aktivitas bisnis baru yang diterapkan 

di dunia maya yang saat ini kita sebut dengan istilah e-Commerce, e-Business, 

eBanking, e-tailing dan masih banyak lagi variasi aktifitas ekonomi yang dapat 

dijumpai di dunia maya. Perkembangan e-Commerce ini memunculkan sebuah 

trend baru di masyarakat tentang metode pembayaran virtual sebagai implikasi 

dari menjamurnya transaksi e-Commerce. Penelitian ini berfokus pada analisa 

pemahaman intisari pengalaman pada sebuah fenomena e-Commerce sehingga 

timbul pertanyaan apakah konsep e-Accounting dapat diterapkan sebagai alternatif 
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system informasi akuntansi pada perusahaan yang melakukan transaksi melalui 

eCommerce. 

 

2.2. Jenis dan Sumber Data. 

2.2.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data documenter 

adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa jurnal-jurnal penelitian dan 

buku. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta 

siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat 

menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulakan melalui 

metode observasi (Indriantoro, 2002 pg 6).  

 

2.2.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah 

disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan (Indriantoro, 2002 pg 7). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil telaah pemikiran 

para ahli yang relevan dalam kajian akuntansi dan perspektif sosiologi terkini. 

Hasil kajian pemikiran yang tertuang dalam berbagai literatur menjadi bahan 

dasar dalam proses telaah secara mendalam atas aspek akuntansi terkini dalam 
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proses memahami e-accounting. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini 

berasal dari literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, makalah-

makalah, dan majalah maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh para peneliti. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dokumen yang berasal dari seminar Oracle Consulting dan Tan 

Chan Consulting. Sedangkan konsep aplikasi system e-Accounting perusahaan e-

Commerce yang diusulkan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan pengamatan 

terhadap system operasional perusahaan perdagangan e-Commerce  yang diteliti 

oleh peneliti berdasarkan literature yang diperoleh. 

 
 
2.3.  Pengumpulan dan Analisis Data 

2.3.1. Pengumpulan Data 

 Langkah awal dari penelitian adalah pengumpulan data. Untuk menjaga 

agar pengumpulan data dapat dilaksanakan secara terstruktur dan komprehensif, 

peneliti sebelumnya harus merancang suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan tersebut. Menurut Nazir (2003 pg 18), 

pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan.  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Studi literatur. 

Studi literatur terdiri dari buku-buku teks Sistem Informasi Akuntansi, 

artikel, jurnal, yang berkaitan dengan masalah e-Accounting. 
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2. Diskusi 

Penelitian ini menggunakan metode diskusi sebagai salah satu 

pengumpulan datanya. Diskusi, terutama dengan ahli-ahli sistem sangat 

membantu mengembangkan daya pikir dan keilmuan peneliti. Dengan 

diskusi peneliti dapat berinteraksi langsung dengan pengguna e-Commerce 

dan mengetahui secara lebih detil tentang kesulitan dan hambatan 

eCommerce dan apa yang sebenarnya dibutuhkan akuntansi dalam 

menghadapi era e-Commerce. 

 

2.3.2. Analisis Data 

 Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data. Tetapi sebelum data-data yang diperoleh diolah akan diorganisir 

terlebih dahulu. Beberapa perlakuan dalam mengorganisir data menurut Moh. 

Kasiran (2008 pg 20) adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Memilih data mana yang menjadi obyek formil dari teori yang digunakan 

untuk membedah fenomena itu. tujuan pokok dari reduksi data selain 

untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan bahwa data yang 

diolah itu adalah data yang tercakup dalam scope penelititan, dimana 

dalam scope penelitian ilmiah permasalaahan penelitian berada. 

2. Abstraksi Fenomena 

Setelah data direduksi dan telah yakin bahwa data yang dihadapi adalah 

data yang menjadi obyek formil dari teori yang digunakan untuk 
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membedah fenomena, maka tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan 

abstraksi fenomena dari hasil reduksi itu.  

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga bisa dijadikan bahan 

untuk menyusun proposisi, kategori, konsep atau variabel baru versi 

kerangka teori yang digunakan. Dari abstraksi ini, peneliti bisa 

mengidentifikasi komponen-komponen teori yang ada dalam fenomena. 

 

Berdasarkan teknis analisisnya, penelitian ini dapat dikatakan 

menggunakan teknis analisis data induktif, yaitu suatu teknik analisis data dimana 

dia melihat dan merenungkan fenomena yang terjadi di sekitarnya lalu 

merumuskan suatu kesimpulan berdasarkan perenungan fenomena tersebut di 

akhir penelitian. Untuk lebih ringkasnya, gambaran penelitian ini dapat dilihat 

pada bagan berikut ini : 
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Gambar 2.1. 

Bagan Kerja Penelitian 

 

Penelitian kritis dalam menemukan konsep e-Accounting 

Yang dapat digunakan dalam perusahaan transaksi e-Commerce 

 

 

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan  

metode riset penelitian fenomenologi 

 

 
fenomena perusahaan e-commece   Mengumpulkan sumber relevan 

yang sedang menjamur di internet   seperti jurnal dan sumber lain 

yang dan pola-pola transaksi yang dilakukan   berhubungan dengan system  

eCommerce dan system 

akuntansi  

 

 

Langkah analisis meliputi; a) reduksi data; b) analisis informasi; c) penarikan 

makna atas fenomena transaksi e-commerce; d) penarikan kesimpulan akan 

konsep e-accounting yang berasal dari pemahaman atas fenomena transaksi e-

commerce 

 

 

 

Pengertian dan konsep e-Commerce 

Pengembangan e-Accounting kedalam siklus SIA perusahaan e-Commerce 

 

Sumber : data diolah 

 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


18 
 

2.4. Keabsahan Data 

Untuk memastikan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

diakui kualitasnya, maka peneliti juga memperhatikan pengujian keabsahan data 

pada penelitian ini. Peneliti menggunakan standar untuk menjamin keabsahan 

hasil penelitian yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba (dalam Burhan bangin, 

2005 pg 16), yaitu : 

1. Kredibilitas 

Yaitu mempertanyakan sampai seberapa jauh suatu alat ukur berhasil 

mencerminkan obyek yang akan diukur pada suatu setting tertentu. 

Kredibilitas pada penelitian ini diperoleh dengan cara : 

a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan 

data di lapangan 

b. Observasi terus menerus 

c. Diskusi 

d. Kajian kasus negatif 

e. Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data 

2. Transferabilitas 

Transferabilitas pada penelitian ini dapat diketahui dari pemahaman dan 

perolehan gambaran pembaca terhadap konteks dan fokus penelitian 

setelah membaca laporan ini. 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas pada penelitian ini diperoleh ketika dilakukan audit 

(pemerikasaan) dependabilitas itu sendiri dengan menggunakan auditor 
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yang independen, dengan melakukan review terhadap seluruh hasil 

penelitian. 

4. Konfirmabilitas 

Merupakan fokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian. 

Konfirmabilitas disini merupakan cross check antara hasil audit kualitas 

yang dilakukan dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti. 
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BAB III 

ELECTRONIC COMMERCE 

 

3.1. Transformasi Bisnis Tradisional Menuju e-Business 

Pesatnya perkembangan teknologi internet telah masuk ke berbagai 

penjuru dunia yang menawarkan kemudahan dalam jenis – jenis kegiatan yang 

terwujud didalamnya. Salah satu bentuknya adalah e-Business, kemudahanya 

antara lain dari penawaran barang ataupun jasa pada situs – situs yang dibuat oleh 

perusahaan yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi 

secara on line melalui media jaringan internet. Ini merupakan salah satu teknik 

memasarkan suatu perusahaan baik itu perusahaan pemerintah, swasta maupun 

perseorangan. 

Pengertian dari internet (interconnection networking) sendiri adalah 

infrastruktur teknis yang menghubungkan jutaan personal computer ( PC )yang 

dioperasikan orang perorangan dan organisasi ke semua aspek penjuru melalui 

jaringan telekomunikasi kemudian yang mengatur integritas suatu jaringan 

internet adalah TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Sub 

sistem transaksi suatu perusahaan dalam bisnis di bagi menjadi dua pertama, 

business to consumer (B2C) e-commerce yaitu antara konsumen dengan 

perusahaan pemasok. kedua, business to business (B2B) e - commerce yaitu 

antara perusahaan pemasok dengan pembeli institusional termasuk pemerintah 

dan swasta. melalui jaringan internet ini mereka melayani suatu pesanan dari 

pembeli secara selama 24 jam sehari. 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


21 
 

Namun, jika kita telaah lebih jauh lagi sebenarnya perkembangan bisnis di 

masyarakat yang semula merupakan bisnis dengan barang/jasa yang “nyata” dan 

sekarang telah berganti menjadi bisnis dengan barang/jasa yang “maya” bukanlah 

suatu perkembangan yang terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Tentulah ada suatu 

latar belakang yang mendasari para pelaku bisnis untuk mencari celah pasar dalam 

berbisnis dan mengembangkan ilmu kreatif untuk melakukan penetrasi dalam 

pasar tersebut. Pesatnya perkembangan bisnis tersebut dipengaruhi oleh 

banyaknya tekanan-tekanan bisnis yang harus segera direspon oleh para pelaku 

bisnis jika ingin survive dalam pasar yang terus berubah ini. 

Tekanan-tekanan yang diteima oleh organisasi antara lain adalah peraturan 

pemerintah yang seringkali berubah, tergantung dengan situasi dan kondisi social, 

politik dan ekonomi nasional maupun internasional; respon pertanggungjawaban 

sosial oraganisasi terhadap masyarakat; banjir informasi yang dapat diperoleh oleh 

siapa saja termasuk oleh konsumen dan competitor, sehingga tidak ada lagi 

sesuatu yang bisa dirahasiakan dari publik dan menyebabkan ketatnya persaingan 

di dunia bisnis; inovasi Teknologi Informasi (IT) yang sedemikian cepatnya 

seiring dengan perkembangan teknologi; orientasi perusahaan yang berubah 

menjadi orientasi pada konsumen, sehingga setiap perusahaan berlomba-lomba 

untuk menarik minat konsumen dengan berbagai macam keunggulan dan 

kelebihan perusahaan yang tidak dapat diperoleh dari perusahaan lain untuk 

memaksimalkan service kepada konsumen; perubahan yang terjadi di tubuh 

organisasi atau perusahaan itu sendiri; tekanan akan operasional yang berorientasi 

pada real time operation atau dapat dikatakana bahwa operasional perusahaan 
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haruslah berorientasi pada ketepatan waktu operasi; kompetisi global terutama 

dalam persaingan memperebutkan pasar, karena di era gloal ini bisnis akan 

menuju pada era borderless ( tanpa batas ); dan Sumber Daya Manusia ( SDM ); 

serta isu etika bisnis yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama etika 

bisnis yang berhubungan dengan kejujuran dan tanggung jawab pengusaha 

terhadap konsumen. 

Hal inilah yang membuat organisasi melakukan langkah-langkah strategis 

sebagai usaha merespon segala tekanan yang datang pada organisasi. Respon yang 

diambil oleh organisasi dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan manajemen 

di organisasi tersebut dalam mengartikan dan mendeskripsikan tekanan yang 

menderanya. Beberapa respon organisasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah 

dengan melakukan usaha peningkatan kinerja secara kontinyu, baik kinerja 

produksi maupun kinerja keuangan perusahaan; memperbaiki atau me-refresh 

struktur tim dalam organisasi tersebut untuk mencari sebuah tim yang solid dan 

membuka kesempatan bagi Sumber Daya Manusia di dalam tim-tim tersebut 

untuk menunjukkan keahliannya yang terbaik; melakukan aliansi bisnis untuk 

lebih melebarkan sayap organisasi; melakukan upaya e-business demi mendukung 

tujuan perusahaan dalam persaingan global; menerapkan sistem strategi bisnis dan 

memfokuskan organisasi pada pelayanan konsumen ( consumer oriented ), karena 

saat ini konsumen lebih aktif dan kritis sehingga untuk menarik minat konsumen 

perusahaan harus memberikan service yang berorientasi pada kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Untuk lebih memudahkan, dibawah ini merupakan gambar 

tekanan dan bagaimana organisasi meresponnya, yaitu : 
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Gambar 3.1. 

Tekanan-tekanan terhadap organisasi dan  
upaya organisai untuk menghadapinya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Oetomo (2001) 

 

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, perusahaan-

perusahaan makin dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai 

senjata untuk tetap survive dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa 

ketat dan keras. Akhir-akhir ini penggunaan internet yang menjurus kepada 
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cyberspace kelihatannya akan mendominasi seluruh kegiatan di atas permukaan 

bumi di masa kini dan masa datang dan secara umum akan berubah menjadi alat 

untuk persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Ini pun akan 

membawa dampak yang sangat besar bagi setiap perusahaan.  

Dampak pada aspek persaingan adalah terbentuknya tingkat kompetisi 

yang semakin tajam. Globalisasi ekonomi juga membuat perubahan menjadi 

konstan, pesat, radikal, serentak, dan pervasif. Sehingga perusahaan harus 

memiliki kemampuan yang cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang 

terjadi sehingga perusahaan akan mampu bersaing dengan para kompetitornya. 

Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap 

dunia bisnis yang kompetitif tersebut.  

Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah 

perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam 

perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan 

persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan 

electronic commerce (e-Commerce) untuk memasarkan berbagai macam produk 

atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi 

tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, 

konsumen, pemerintah akan ikut berperan. 
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3.2. Pengertian Electronic Commerce 

Electronic Commerce (e-Commerce) merupakan konsep baru yang bisa 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web 

Internet (Shim, Quershi, Siegel, Siegel dalam Almilia, 2007 pg 4) atau proses jual 

beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan. Sedangkan 

menurut Kalakota dan Whinston dalam Almilia (2007 pg 4) mendefinisikan 

eCommerce dari beberapa perspektif berikut : 

1. Perspektif Komunikasi :  

e-Commerce merupakan pengiriman indormasi, produk/layanan, atau 

pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana eletronik 

lainnya. 

2. Perspektif Proses Bisnis : 

e-Commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan 

aliran kerja perusahaan. 

3. Perspektif Layanan :  

e-Commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan 

perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas service cost 

ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. 

4. Perspektif Online :  

e-Commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di 

internet dan jasa online lainnya. 
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Commerce Net, sebuah konsorsium industri yang diulas dalam situs 

www.comnet.com memberikan definisi e-Commerce sebagai penggunaan jaringan 

komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis sehingga terjadi proses 

pembelian dan penjualan jasa atau pertukaran dan distribusi informasi antara dua 

pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.  

Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi dalam Dwi S (2008), 

mendefinisikan e-Commerce sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan 

proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi 

yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan Net-Ready memberi deskripsi 

sebagai suatu jenis mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi 

bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran 

barang atau jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi. Greenstein dan 

Vasarhelyi menterjemahkan e-Commerce sebagai berikut : 

The use of electronic transmission mediums (telecommunications) to 
engage in the exchange, including buying and selling, of product and 
services requiring transportation either physically or digitally, from 
location to location. 

  

Berdasarkan definisi dan deskripsi dari para pakar, kita dapat menarik 

kesimpulan dan menggambarkan e-Commerce sebagai suatu penggunaan media 

transmisi elektronik dan berbagai aplikasinya untuk melakukan suatu proses 

pertukaran informasi dan perdagangan barang atau jasa yang berwujud fisik 

maupun digital dari suatu tempat ke tempat lain yang terpisah daerah 

geografisnya.  
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3.3. Kerangka e-Commerce 

Dewasa ini, berbagai macam kegiatan di dunia pastilah berhubungan 

dengan komputer sebagai medianya,demikian pula dengan perkembangan bisnis. 

Perkembangan bisnis saat ini telah memasuki era perdagangan maya, dimana 

penjual dan pembelinya tidak bnertemu secara fisik, namun hanya berkomunikasi 

dan berhubungan melalui suatu media transmisi elektronik yang kita namakan 

dengan internet. Dari internet inilah muncul aplikasi-aplikasi pengembangan 

internet yang digunakan untuk kegiatan bisnis, contohnya adalah e-Commerce, e-

Tailing, e-Banking dan masih banyak lagi lainnya.  

e-Commerce, e-Tailing dan E-banking sebenarnya merupakan sebuah 

sistem hidup yang berkembang dan hidup. Namun, tentunya di setiap sistem 

pastilah mempunyai suatu kerangka yang dapat menopang keberlanjutan sistem 

tersebut. Untuk membangun sebuah sistem e-Commerce yang kokoh, kita harus 

memperhatikan kerangka dari e-Commerce itu sendiri. Turban (2000 pg 6) 

membuat suatu bagan yang dapat menjelaskan pada kita tentang kerangka 

hubungan antar komponen dalam e-Commerce. Kerangka tersebut dapat 

membantu memahami lebih lanjut tentang apa sebenarnya e-Commerce tersebut 

dan infrastruktur yang membangun aplikasi e-Commerce. 

Pada gambar 3.2 kita bisa melihat bahwa e-Commerce ditopang oleh 

berbagai infrastruktur, dimana implementasinya tidak lepas dari 5 wilayah utama 

yang ditunjukkan sebagai lima pilar penyangga bangunan e-Commerce, yaitu 

manusia, kebijakan publik, periklanan, standar dan protokoler teknis, serta 

organisasi lain. Selain tersusun atas lima pilar utama yang menopang bangunan 
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eCommerce, bangunan e-Commerce ini mempunyai suatu pondasi yang menjadi 

tempat pijakan bangunan e-Commerce, yaitu pondasi yang berupa infrastruktur 

layanan. Kerangka bangunan e-Commerce ini dikoordinasikan oleh suatu 

manajemen e-Commerce. Manajemen inilah yang akan menjalankan infrasturktur 

layanan dan mengkoordinasikannya dengan lima pilar penyangga e-Commerce 

sehingga dapat menghasilkan suatu aplikasi yang dapat dinikmati oleh para 

pengguna e-Commerce. 

Aplikasi e-Commerce meliputi bidang perdagangan saham, lowongan 

pekerjaan ( search job), pelayanan keuangan (On-line Banking), asuransi, mall on-

line, pemasaran dan periklanan on-line (Direct Marketing), pelayanan pelanggan 

(Consumer Service), pelelangan on-line, pelayanan jasa travel, penyediaan 

hardware dan software personal computer (PC), entertainment, penerbitan (online 

publishing), e-goverment, dan masih banyak lagi apllikasi yang lain. 

Kerangka e-Commerce ditopang oleh lima pilar penyangga utama, yaitu 

manusia, kebijakan publik, standar dan protokoler teknis, infrastruktur layanan 

serta organisasi lain. Pilar pertama, adalah pilar orang. Orang pada pilar pertama 

ini terdiri dari pihak-pihak perseorangan yang berada di sekitar lingkungan 

eCommerce yaitu pembeli, penjual dan perantara, orang yang merencanakan, 

menyusun, menerapkan dan mengawasi sistem informasi akuntansi dan sistem 

informasi manajemen. Sedangkan dari pilar kedua, yaitu kebijakan publik yang 

berupa segala kebijakan yang berhubungan dengan pemerintah dan hukum seperti 

kebijakan perpajakan internet dan perdagangan internet, hukum dan isu privasi 

(kerahasiaan didalam internet) dan nama domain. Sedangkan pada pilar ketiga, 
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yang berupa periklanan tersusun atas usaha-usaha dalam dunia pemasaran yang 

berupa riset pasar, promosi dan web content. Pilar yang keempat adalah standar 

dan protokoler teknis yang mencakup dokumen-dokumen, keamanan dan protokol 

jaringan dan sistem pembayaran. Sedangkan pada pilar kelima, yaitu organisasi 

lain terdiri dari berbagai pihak yang berada di luar organisasi yang bersangkutan 

seperti partner, pesaing, asosiasi bisnis dan pelayanan pemerintah. 

Infrastruktur pelayanan bisnis umum terdiri dari lima jenis infrastruktur, 

yaitu infrastruktur layanan bisnis umum (kemanan, smartcard, otentikasi 

pembayaran elektronik, direktori/katalog) ; distribusi informasi dan pesan (EDI, 

eMail, hypertext transfer protocol, chat rooms) ; multimedia dan publikasi 

jaringan (HTML, Java, Flash, WWW, VRML, PHP, ASP) ; jaringan (telekom, TV 

kabel, wireless, internet, intranet dan ekstranet) ; dan interfacing (database, 

aplikasi partner bisnis).  

Diluar pondasi dan pilar bangun e-Commerce, manajemen e-Commerce 

memegang fungsi penting karena di tangan manajemenlah koordinasi dari 

infrastruktur dan pilar e-Commerce dilakukan untuk menciptakan suatu aplikasi 

yang dapat disampaikan kepada masyarakat.. Manajemen pulalah yang menjadi 

ujung tombak dari suatu perusahaan maupun organisasi. Secanggih apapun 

infrastruktur yang digunakan apabila tidak dikoordinasikan dengan pilar-pilar 

yang ada dalam organisasi atau perusahaan maka tidak akan didapatkan aplikasi e-

Commerce yang unggul.   
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Gambar 3.2. 
Kerangka konsep e-commerce 
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Sumber : Turban (dalam Sukoharsono, 2008) 
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3.4. Klasifikasi e-Commerce 

 Penggolongan e-Commerce yang lazim dilakukan orang ialah berdasar 

sifat transaksinya. Berdasarkan M. Suyanto (dalam Almilia, 2007 pg 5), 

klasifikasi e-Commerce dapat dibedakan menjadi enam tipe yaitu : 

1. Business- to- business (B2B).  

Kebanyakan e-Commerce yang diterapkan saat ini merupakan tipe B2B. e-

Commerce ini meliputi transaksi IOS yang digambarkan  tadi serta 

transaksi antar organisasi yang dilakukan di elektronik market. Contohnya 

Walt-Mart dengan Warner-Lambert. 

2. Business-to-consumer (B2C).  

Ini merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan. Pembeli khas 

di Amazon.com adalah seorang konsuman, atau seorang pelanggan. 

Contoh yang lain, misalnya Barnes & Nobles, Cisco, Dell, Compaq dan 

sebagainya. 

3. Consumen to consumen (C2C).  

Dalam kategori ini, seorang konsumen menjual secara langsung ke 

konsumen lainnya.  Contohnya adalah ketika ada perorangan melakukan 

penjualan di classified ads (misalnya, www.classified2000.com) dan   

menjual properti rumah hunian, mobil, dan sebagainya. Mengiklankan jasa 

pribadi di internet serta menjual pengetahuan dan keahlian merupakan 

contoh lain C2C. sejumlah situs pelelangan memungkinkan perorangan 

untuk memasukkan item  item agar disertakan dalam pelelangan. Akhirnya 

banyak perseorangan yang menggunakan internet dan jaringan organisasi 
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untuk mengiklankan item - item yang akan dijual atau juga menawarkan 

aneka jasa. Contoh lain yang terkenal adalah eBay.com, yaitu perusahaan 

lelang. 

4. Consumer-to-Commerce.  

Dewasa ini makin banyak lembaga non bisnis seperti lembaga akademis, 

organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga- 

lembaga pemerintahan yang menggunakan berbagai tipe e-Commerce 

untuk mengurangi biaya (misalnya, memperbaiki pembelian) atau untuk 

menigkatkan operasi dan layanan publik. Misalnya Social security Online. 

5. Intrabusiness (Organizational) e-Commerce.  

Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua aktivitas intern organisasi, 

biasanya dijalankan di internet, yang melibatkan pertukaran barang, jasa 

atau informasi. Aktivitas yang tercakup dapat beragam tingkatannya, 

mulai penjualan produk perusahaan ke pekerja, hingga pelatihan secara 

online dan pemangkasan biaya. Perhatikan bahwa apa yang penulis sebut 

sebagai IOS merupakan bagian dari B2B.elektronik market, di  sisi lain, 

dapat diasosiasikan dengan B2B ataupun B2C. 

 

3.5. Manfaat e-Commerce 

 e-Commerce mempunyai manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Di 

bawah ini merupakan manfaat e-Commerce yang dirasakan oleh organisasi, 

konsumen dan masyarakat. 
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3.5.1 Manfaat Bagi Organisasi 

Manfaat e-Commerce yang bisa diperoleh organisasi di antaranya adalah : 

1. e-Commerce memperluas market place hingga ke pasar nasional dan 

international. Dengan capital outplay yang minim, sebuah perusahaan 

dapat secara mudah menemukan lebih banyak pelanggan, suplier yang 

lebih baik, dan partner bisnis yang paling cocok dari seluruh dunia.  

2. e-Commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, 

penyimpan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Misalnya, 

denggan menggunakan sistem procurement elektronis, perusahaan dapat 

memangkas biaya administratif bagi pembelian. 

3. e-Commerce memungkinkan pengurangan persediaan dan overhead  

dengan menyederhanakan supply chain management tipe pull, proses 

dimulai dari pesanan pelanggan serta  digunakan manufakturing tipe just-

in-time. 

4. Pemrosesan pull-type memungkinkan customization produk dan layanan 

yang sebetulnya mahal menjadi lebih memiliki  keunggulan komparatif 

bagi yang menerapkan.  

5. e-Commerce mengurangi waktu waktu antara outlay modal dan 

penerimaan produk jasa. 

6. e-Commerce dapat memperluas atau memperbanyak item barang tanpa 

batasan. 
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7. e-Commerce mendukung upaya-upaya business process  reegineering. 

Dengan mengubah  prosesnya, maka produktivitas sales people, pegawai 

yang berpengetahuan, dan administator bisa meningkat 100% atau lebih. 

8. e-Commerce memperkecil biaya telekomunikasi-internet lebih murah 

dibanding VAN. 

9. Keuntungan lain meliputi, layanan konsumen dan cinta perusahaan 

menjadi lebih baik, menemukan partner bisnis baru, proses menjadi 

sederhana, waktu bisa dipadatkan, produktivitas meningkat, kertas bisa 

dihindari, akses informasi menjadi cepat, biaya transportasi berkurang, dan 

flekksibilitas  bertambah. 

 

3.5.2 Manfaat Bagi Konsumen  

Selain mempunyai manfaat bagi organisasi, manfaat e-Commerce yang 

dapat dirasakan bagi konsumen di antaranya adalah : 

1. e-Commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan  

transaksi lain selama 24 jam sehari  sepanjang tahun dari hampir setiap 

lokasi. 

2. e-Commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan; mereka 

bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. 

3. e-Commerce menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada 

pelanggan  dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan 

pembandingan secara cepat. 
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4. Dalam beberapa kasus, khususnya pada produk- produk yang digitized, e-

Commerce menjadikan pengiriman menjadi sangat cepat. 

5. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan  secara  detail  dalam 

hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. 

6. e-Commerce memungkinkan partisipasi dalam pelelangan maya (virtual 

auction) 

7. e-Commerce memberi tempat bagi para pelanggan untuk  beriteraksi 

dengan pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran  serta 

pengalaman. 

8. e-Commerce memudahkan persaingan, yang pada akhirnya  akan 

menghasilkan diskon secara substansial. 

 

3.5.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Masyarakat juga diuntungkan dengan adanya e-Commerce, manfaat  e-

Commerce yang dapat dirasakan oleh  masyarakat di  antaranya adalah: 

1. e-Commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan 

tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus  

kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi  polusi udara. 

2. e-Commerce memungkinkan sejumlah barang dagangan  dijual dengan 

harga lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli 

lebih banyak yang pada  gilirannya akan meningkatkan taraf hidup 

mereka. 
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3. e-Commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan 

wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan 

susah mereka dapatkan tanpa e-Commerce. Ini juga termasuk peluang 

untuk belajar berprofesi serta mendapatkan gelar akademik. 

4. e-Commerce memfasilitasi layanan publik, seperti perawatan  kesehatan, 

pendidikan, dan pemerataan layanan sosial yang dilaksanakan pemerintah 

dengan biaya yang lebih rendah, dan atau dengan kualitas yang lebih baik. 

Layanan perawatan kesehatan, misalnya bisa menjangkau pasien di daerah 

pedesaan. 

5. Konsumen dapat memperoleh informasi yang beragam dan mendetail. 

Melalui internet konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan 

jasa dari berbagai toko dalam berbagai variasi merek lengkap dengan 

spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman. 

6. Membuka peluang kerja baru. Era perdagangan elektronik akan membuka 

peluang-peluang kerja baru bagi mereka yang tidak ‘buta’ teknologi. 

Muncul pekerjaan-pekerjaan baru seperti pemrograman komputer, 

perancang web, ahli program database, analis sitem, ahli jaringan 

komputer dan lain sebagainya. 

7. Berubahnya pola hidup masyarakat dengan hadirnya e-Commerce, di 

kalangan akademik akan semakin diperkaya dengan kajian-kajian 

psikoligis, antripologis, sosial-budaya, dan sebagainya yang berkaitan 

dengan cara dan pola hidup yang berkaitan dengan dunia maya. 
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8. Menantang kiprah ilmuwan di bidang teknik komputer, teknik 

telekomunikasi, elektronika, pengembangan perangkat lunak, dan lain 

sebagainya. 

9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia e-Commerce merangsang 

orang mempelajari teknologi untuk kepentingan mereka sendiri. 

10. Availabilitas : Buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak mengenal hari 

libur, dan hari besar. 

11. Disintermediation adalah proses meniadakan calo dan pedagang perantara. 

 

3.6. Keterbatasan e-Commerce 

 Walapupun mempunyai berbagai macam keunggulan bagi berbagai 

macam pihak, namun e-Commerce sebagai suatu teknologi ciptaan manusia tidak 

akan bisa sempurna dan mempunyai sedikit banyak keterbatasan. Keterbatasan-

keterbatasan e-Commerce dapat dikelompokkan menjadi kategori teknis dan non-

teknis.  

3.6.1 Keterbatasan Teknis 

Keterbatasan teknis merupakan suatu klasifikasi keterbatasan e-Commerce 

yang berasal dari internal sistem dan user dari e-Commerce yang meliputi : 

1. Terdapat kekurangan pada sistem keamanan, kehandalan, standar dan 

beberapa protokol komunikasi. 

2. Adanya bandwidth telekomunikasi yang tidak mencukupi. 

3. Alat pengembangan perangkat lunak masih dalam tahap perkembangan 

dan sedang berubah dengan cepat. 
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4. Sulit menyatukan perangkat lunak internet dan e-Commerce dengan 

aplikasi dan database yang ada sekarang ini. 

5. Vendor-vendor kemungkinan perlu server web yang khusus serta 

infrastruktur lainnya, selain server jaringan. 

6. Beberapa perangkat lunak e-Commerce mungkin tidak akan cocok bagi 

hardware tertentu, atau tidak bisa dipasang bersama dengan beberapa 

sistem pengoperasian atau komponen-komponen lainnya. 

 

3.6.2 Keterbatasan Non teknis 

Selain daripada keterbatasan teknis yang dengan bersamanya waktu akan 

terkurangi atau teratasi, e-Commerce mempunyai keterbatasan non teknis 

yang memperlambat penyebaran e-Commerce. Keterbatasan non teknis 

dari e-Commerce meliputi : 

1. Biaya dan Justifikasi 

Biaya pengembangan e-Commerce dalam rumah bisa sangat tinggi, dan 

kekeliruan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman bisa 

mengakibatkan adanya delay. selain itu, untuk menjustifikasikan sistem, 

orang harus berurusan dengan sejumlah keuntungan yang tidak bisa diraba 

seperti layanan konsumen yang semakin baik serta nilai iklan yang sulit 

untuk dikuantitaskan. 
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2. Sekuriatas dan Privasi 

Isu tentang sekuritas dan privasi sangat penting karena banyak kasus 

tentag hecker yang membobol bank atau kartu kredit seseorang terjadi 

karena lemahnya sistem kontrol sekuritas dan privasi. 

3. Sedikit kepercayaan dan resistensi pemakai 

Beberapa pelanggan-pelanggan suka untuk merasakan dan menyentuh 

produk. Juga pelanggan-pelanggan yang bersifat resistan kepada 

perubahan dari suatu riil ke suatu yang virtual, transaksi tanpa kertas dan 

uang elektronis. 

4. Banyak persoalan hukum dan kebijakan publik termasuk perpajakan, 

hingga kini belum terpecahkan 

5. Meningkatkan individualisme. Pada perdagangan elektronik, seseorang 

dapat bertransaksi dan mendapatkan barang/jasa yang diperlukan tanpa 

harus bertemu dengtan siapapun. Ini membuat beberapa orang menjadi 

berpusat pada dirinya sendiri (egois) serta individualistis dan merasa 

dirinya tidak terlalu membutuhkan kehadiran orang lin dalam hidupnya. 

6. Peraturan pemerintah nasional dan internasional yang kadang-kadang 

menghalangi pengembangan e-Commerce. Dalam kebanyakan kasus, ada 

satu jumlah yang tidak cukup dari penjual dan para pembeli yang 

diperlukan untuk operasi e-commerce yang menguntungkan 

7. Terdapat indikasi peningkatan jumlah kriminalitas, terutama jenis 

penipuan melalui media internet 
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8. Kesulitan untuk memperoleh modal ventura karena adanya bencana dot-

com (kegagalan dari dot-com). 

9. Tidak ada cukup layanan pendukung. Misalnya tidak adanya pusat 

penerangan hak cipta bagi transaksi e-Commerce, dan evaluator 

berkualitas tinggi, atau ahli perpajakan e-Commerce masih lagka. 
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BAB IV 

REVOLUSI TRANSAKSI 

 

4.1. Transaksi Bisnis Tradisional VS Transaksi Bisnis Elektronik 

Untuk memahami lebih detail tentang bagaimana sebenarnya mekanisme 

perdagangan elektronik atau di dunia maya, kita akan memahami lebih dahulu 

bagaimana mekanisme perdagangan tradisional sehingga kita dapat melakukan 

perbandingan antara perdagangan tradisional dengan perdagangan elektronik. 

Perdagangan tradisional pada dasarnya adalah tindakam perusahaan 

menjual barang-barang dan/atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dalam 

bentuk uang, yang pada akhirnya menghasilkan laba bersih dari selisih antara 

pendapatan dengan harga pokok dikurangi biaya-biaya operasional. 

Untuk menyampaikan barang maupun jasanya ke pasar, pertama kali 

perusahaan harus merancang dan membuat barang-barang dan juga jasa atau 

mendapatkannya dari perusahaan terkait lainnya, mendistribusikannya dan 

meyediakan layanan terhadap konsumen (customer support), serta yang terakhir, 

menghasilkan pendapatan. Kemudian, para konsumen pertama kali akan 

mengidentifikasi kebutuhannya akan barang dan jasa, kemudian mereka mencari 

informasi-informasi tentang barang serta jasa yang mereka butuhkan, menemukan 

tempat-tempat penjualan barang serta jasa yang mereka butuhkan, serta 

melakukan pemilihan pemilihan berdasarkan harga, manfaat terbesar, tampilan, 

kemasan, layanan purna jual, reputasi pembuat dan sebagainya, sebelum akhirnya 

memutuskan membeli atau tidak membeli barang/jasa yang bersangkutan. 
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 Akhirnya, siklus penjualan berakhir dengan pengiriman barang serta jasa 

(delivery) ke sisi konsumen. Dalam hal ini, dukungan terhadap konsumen 

(customer support) menambahi siklus penjualan dengan memberikan keuntungan 

baik dari sisi penjual maupun pembeli. Penjual mendapatkan keuntungan dalam 

hal mengetahui respon embeli terhadap barang atau jasa yang mereka tawarkan, 

pemahaman akan kualitas barang yang dijualnya, tingkat penetrasi pasar, dan 

sebagainya. Sedangkan pembeli akan mendapatkan keuntungan dengan 

terjaminnya penggunaan yang layak atas barang dan jasa yang dibelinya selama 

kurun waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gambar 4.1. 
Skema Umum Perdagangan Tradisional 
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Perdagangan elektronik melakukan hal yang mirip dengan perdagangan 

tradisional, tetapi ia memiliki kelebihan-kelebihan yang secara langsung dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kentungan perusahaan. Dengan 

fleksibilitas, perdagangan elektronik dapat memangkas biaya-biaya pemasaran 

dengan kemudahannya dan kecanggihannya dalam memberikan dan menyediakan 

informasi akan barang dan jasa langsung kepada konsumen dimanapun mereka 

berada walaupun tidak terbatas oleh geografis perusahaan. Perusahaan-perusahaan 

yang berbisnis elektronis juga dapat memangkas biaya operasional toko dengan 

tidak perlu memajang barang-barangnya di tokoyang berukuran besar dengan 

karyawan yang banyak. Mereka cukup mendigitalisasi informasi-informasi 

tentang barang dan jasa yang dijualnya dan menaruhnya di server milik 

perusahaan. Mereka juga tidak perlu mencetak katalog-katalog yang 

percetakannya membutuhkan biaya sangat tinggi. Mereka dapat pula memangkas 

biaya penyimpanan (gudang) sebab barang yang dijualnya dapat dikirim langsung 

dari para penyedia (supplier). Selain itu, mereka juga dapat berbisnis 24 jam 

sehari dalam 7 minggu. Pesanan-pesanan untuk produk dan jasa mereka dapat 

diterima setiap saat dan dapat berasal dari area geografis yang sangat luas. 

Ketika para calon pembeli akan melaksanakan pembeliannya lewat 

internet, pertama kali yang dia lakukan adalah mengunjungi situs web tertentu 

yang menjual barang dan jasa yang dibutuhkannya kemudian melihat-lihat dan 

melakukan erbandingan-perbandingan di katalog on-line. Setelah menemukan 

barang/jasa yang sesuai dengan apa yang diharapkannya, pembeli kemudian dapat 

menggunakan surat elektronik (e-mail) untuk mengirimkan permintaan digital ke 
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manajer toko on-line untuk meminta persetujuan. Setelah disetujui, permintaan 

dari konsumen akan dikirimkan ke bagian pembelanjaan yang akan menyalin 

surat permintaan itu ke basis data pemesanan, dan mengirimkan pesanan 

elektronik tadi ke penyedia (supplier) lewat EDI atau bentuk-bentuk pengiriman 

data lainnya menggunakan surat elektronik. Saat penyedia (supplier) menerima 

pemesanan, program komputer yang dikembangkan oleh (terutama) analis sistem 

serta pemrograman yang dimiliki perusahaan, akan secara otomatis menyisipkan 

pesanan ke basis data (database) pesanan yang belum ditindaklanjuti, memeriksa 

pemeriksaan di gudang, memeriksa status kredit pembeli serta menyiapkan barang 

untuk pengirimannnya. Program komputer yang sama mungkin akan 

mengirimkan pesanan pengiriman ke gudang yang sesuai dan membuat invoice 

(faktur). Saat barang akan dikirimkan, bagian akuntansi akan menginstruksikan 

bank milik pembeli untuk mengirimkan dananya. 
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Gambar 4.2. 
Skema Umum e-Commerce 
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Jika kembali pada perbandingan antara perdagangan tradisional dan 

perdagangan secara elektronik, terlihat kemiripannya. Banyak tahapan bertindak 

yang hampir sama tetapi cara bagaimana informasi diperoleh dan disampaikan 

agak berbeda. Berbagai media yang berbeda diperlukan pada perdagangan 

tradisional membuat koordinasi agak sulit, serta membutuhkan waktu. Dalam 

perdagangan elektronik, semuanya berjalan secara elektronik. Untuk lebih 

memperjelas perbandingan antara transasksi elektronik dan tradisional, dibawah 

ini merupakan tabel yang yang merupakan tabel perbandingan media perdagangan 

tradisional dan perdagangan elektronik. 

Tabel  4.1.  
Perbandingan Media Perdagangan Tradisional dan Perdagangan Elektronik 

 
 

Siklus Penjualan 

Perdagangan Tradisional 

(Menggunakan Berbagai 

Media) 

Perdagangan Elektronik 

(Menggunakan Media 

Tunggal) 

Mencari Informasi 

barang/jasa yang diperlukan 

Majalah, katalog, 

suratkabar, bentuk-

bentuk tercetak 

Situs web 

Memeriksa harga Katalog tercetak Katalog on-line 

Memeriksa ketersediaan 

barang dan harganya 

Telepon, faksimil Situs web 

Melakukan pemesanan Surat, faksimil 

danbentuk-bentuk 

tercetak lainnya 

Surat elektronik 

Mengirimkan pesanan Surat, faksimil Surat elektronik, halaman 

web 

Mengurutkan pesanan Manual Basis data (database) 

Memeriksa barang di Bentuk tercetak, telepon, Basis data (database), 
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gudang faksimil halaman web 

Menjadwalkan pengiriman Bentuk tercetak Surat elektronik, basis 

data (database) 

Membuat faktur Bentuk tercetak Basis data (database) 

Mengirimkan pesanan Pengirim Pengirim 

Konfirmasi pesanan Surat, telepon atau 

faksimil 

Surat elektronik 

Mengirim faktur (penyedia) 

dan menerima faktur 

(pembayar) 

Surat Surat elektronik, EDI 

Jadwal pembayaran Bentuk tercetak Basis data (database), 

EDI 

Mengirim (pembayar) dan 

menerima (penyedia) bukti 

pembayaran 

Surat EDI, EFT 

Sumber : M.Suyanto (2003) 

 

4.2. Kebutuhan Umum Perdagangan 

Setiap kita melakukan suatu hal, pasti ada prasyarat dan kondisi yang kita 

butuhkan `dalam melakukan hal tersebut. Demikian pula dengan ketika kita 

melakukan suatu perdagangan, ada beberapa kebutuhan umum yang harus 

dipenuhi sebelum melakukannya. M. Suyato (2003 pg 25) menyebutkan bahwa 

secara umum, transasksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin : 

1. Kerahasiaan (confidentiality) 

Data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia sehingga tidak 

dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. 
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2. Keutuhan (integrity) 

Data setiap transasksi tidak boleh berubah saat disampaikan melalui 

saluran komunikasi. 

3. Keabsahan atau keautentikan (authenticity), meliputi : 

• Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi  

bahwa konsumen adalah pelanggan yang sah pada suatu 

perusahaan penyelenggara sistem pembayaran tertentu (misalnya 

kartu kredit Visa dan Master Card, atau kartu debit seperti Kualiva 

dan Star Card) dan keabsahan keberadaan pedagang itu sendiri. 

• Keabsahan data transasksi 

Data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang 

mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut 

membubuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pola jaminan 

bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak dapat 

dipalsukan atau diubah. 

4. Dapat diadikan bukti yang tak dapat disangkal (non repudiation) 

Catatan mengenai transaksi yang telah dilakukan dapat dijadikan barang 

bukti jika di suatu saat ada perselisihan. 

 

4.3. Klasifikasi Sistem Perdagangan 

System perdangan setiap tahunnya selalu mengalami modifikasi dan 

pertambahan variasi jenis perdagangan. M. Nazir (2004 pg 30) mejelaskan 
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beberapa macam klasifikasi system perdagagan yang dikenal, yang akan 

disebutkan berikut ini : 

4.3.1 Berdasarkan kesiapan pembayaran. 

Semua alat pembayaran berdasarkan kesiapan konsumen saat membayar 

dapat dikategorikan dalam : 

a. Sistem Debit 

Dimana konsumen harus terlebih dahulu memiliki cadangan dana di 

suatu tempat, biasanya berupa rekening di suatu bank. Contohnya 

adalah penggunaan kartu debit dan cek. 

b. Sistem Kredit 

Dimana seorang pembeli dapat berhutang dahulu kepada sebuahpihak 

saat pembelian. Konsumen akan ditagih melalui mekanisme tertentu. 

Biasanya ada pihak ketiga yang menjadi perantara antara pedagang 

dengan konsumen. Pedagang akan melakukan proses capture, yakni 

proses meminta pembayaran dari pihak ketiga yang menjadi perantara 

tersebut. contoh pembayaran dengan sistem kredit ini adalah charge 

card (misalnya American Express) dan kartu kredit (misalnya Visa dan 

MasterCard). 

c. Sistem Pre-paid 

Sesuai dengan namanya, konsumen harus ‘membeli’ dan ‘memiliki’ 

uang tersebut sebelum membeli sesuatu. uang logam dan kertas yang 

diedarkan pemerintah, emas, traveler’s cheque, kupon dan digital cash 

(seperti CyberCoin, e-cash/CAFÉ dan Mondex) adalah contoh 
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pembayaran dengan menggunakan sistem pre-paid, dapat dilakukan 

dengan uang kontan, mendebit dari account bank, atau bahkan dengan 

kartu kredit. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun 

pembelian awal dilakukan dengan kartu kredit, namun uang elektronik 

yang dibelinya dengan kartu kredit itu tetaplah dikategorikan dalam 

sistem pre-paid.  

 

4.3.2 Berdasarkan keterlacakan transaksi 

Alat pembayaran, tidak peduli elektronik atau bukan, dapat pula 

dikategorikan berdasarkan diketahui atau tidaknya identitas pihak-pihak 

yang melakukan transasksi. Dalam hal ini memang terjadi tarik tambang 

antara konsumen dengan lembaga pengawas keuangan. Di satu sisi, 

konsumen ingin privasi mereka terjaga. Konsumen tidak ingin orang lain 

atau bahkan lembaga pengawas keuangan tahu apa yang dibelinya, karena 

itu sudah dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. 

Sedangkan pihak lembaga pengawas keuangan tentunya ingin segala 

macam transaksi berjalan sesuai hukum. Jika peredaran uang sulit dilacak, 

maka dapat terjadi variasi dalam implementasinya. 

Berdasarkan keterlacakan transasksi, kategorinya adalah sebagai berikut : 

a. Transaksi teridentifikasi terlacak 

Keterlacakan transaksi adalah penting dalam transaksi dengan nilai 

uang yang besar, karena jika terjadi penipuan, maka transaksi tersebut 

meninggalkan jejak. Dengan kartu kredit misalnya, sudah jelas pihak 
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issuer dan aquirer kartu kredit mengetahui identitas konsumen tetap 

anonim (tidak teridentifikasi) oleh pedagang, namun lembaga 

keuangan pengelola kartu kredit tetap mengetahui identitas konsumen. 

b. Transaksi anonim 

Dalam transaksi jenis ini, pedagang tidak mengetahui identitas 

konsumen. Transaksi yang dilakukan seorang bertopeng yang membeli 

permen dari seorang pedagang kaki lima dengan uang logam dapat 

dikategorikan transaksi anonim. Pedagang kaki lima itu tidak peduli 

siapa yang membeli permennya. Pedagang itupun tidak dapat melacak 

uang logam itu berasal darimana. Pada uang kertas, kasusnya sedikit 

berbeda, karena uang kertas memiliki nomer seri yang berbeda di 

setiap lembarnya. Terkadang, uang tebusan untuk suatu kejahatan 

penculikan, polisi mencatat urutan nomer seri uang yang diberikan. 

Dalam beberapa sistem perdagangan di internet, pihak penerbit 

uangpun tidak dapat mengetahui bagaimana uang elektronik yang 

diedarkannya dipergunakan oleh konsumen. Bahkan pada sistem 

perdagangan di internet e-Cash/CAFÉ, pihak penerbit uangpun tidak 

tahu nomor seri uang yang dicetaknya. Transaksi anonim biasanya 

hanya digunakan untuk pembayaran dengan jumlah uang kecil. 
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4.3.3 Berdasarkan status hukum pihak-pihak yang bertransaksi 

a. Sistem pedagang-konsumen 

 Pada sistem pedagang-konsumen, secara hukum jelas terlihat siapa 

yang menjadi pedagang dan siapa yang menjadi konsumen. Contohnya 

adalah sistem transaksi dengan kartu kredit. Terlihat jelas ada 

pedagang (yang menerima merek kartu kredit tertentu) dan konsumen 

yang menggunakan kartu kredit itu. pedagang harus terdaftar pada 

aquirer kartu kredit (umumnya bank yang menyimpan rekening 

pedagang),sedangkan konsumen harus terdaftar pada penerbit kartu 

kredit (yakni lembaga keuangan atau bank yang menerbitkan kartu 

krdit untuk konsumen). Konsumen sesama pemegang kartu kredit 

tidak dapat bertransaksi satu sama lain dengan menggunakan kartu 

kredit yang mereka miliki. 

b. Sistem pembayaran elektronik offline 

 Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada 

pihak ketiga untuk melakukan proses otentikasi dan otorisasi saat 

berlangsungnya transaksi. Sebagai contoh adalah digital cash yang 

baik, seharusnya dapat dilakukan offline, pedagang dapat menanggung 

resiko jika sudah menyerahkan dagangannya kepada konsumen dan 

ternyata hasil otorisasi atau otentikasi membuktikan bahwa 

pembayaran oleh konsumen yang bersangkutan itu tidak sah. Jadi, 

meskipun dapat dilakukan proses pemeriksaan, namun konsumen dan 

pedagang umumnya tidak menunggu konfirmasi keabsahan transaksi. 
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4.3.4 Berdasarkan bagaimana kepercayaan diberikan 

Hal yang dimaksud dengan pembagian berdasarkan jenis kepercayaan 

adalah kalsifikasi atas bagaimana suatu pihak mempercayai pihak-pihak 

yang lain dalam suatu sistem transaksi. Sebenarnya tidak ada batasan yang 

jelas anatara sistem yang membutuhkan kepercayaan tinggi suatu pihak 

kepada pihak lain, dengan yang kurang membutuhkan kepercayaan. Pasti 

ada bagian pada alur transaksi yang membutuhkan kepercayaan satu pihak 

kepada pihak lain yang bertransaksi, ataupun terkadang pihak-pihak yang 

bertransasksi itu sebelumnya pernah memberikan kepercayaan kepada 

pihak tertentu (penjamin). 

Pada kenyataannya, umumnya konsumen harus mempercayai sistem yang 

dibangun oleh pedagang, pihak lembaga pengawas keuangan, pihak 

pengembang atau perantara. Guna memperjelas klasifikasi ini ada baiknya 

diberkan sedikit gambaran sebagai berikut : 

a. Sistem yang memerlukan kepercayaan tinggi kepada pihak lain yang 

terlibat transaksi. Pada penggunaan kartu debit atau ATM misalnya, 

seorang konsumen harus percaya pada bank mengenai jumlah uang 

yang dilaporkan setiap bulannya. Sangat suli bagi konsumen untuk 

membantah bukti bahwa ia telah mengambil sejumlah uang dari 

ATM, karena ia tidak bisa membuktikan bahwa ia mengambil atau 

tidak. 
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b. Sistem transasksi yang tidak memerlukan kepercayaan tinggi kepada 

pihak lain yang terlibat transaksi. Selain itu ada pula sistem dimana 

semua pihak bisa membuktikan keterkaitan atau ketidakterkaitannya 

dalam suatu transaksi, baik itu konsumen, pedagang, maupun bank. 

Contohnya adalah penggunaan tanda tangan digital pada transaksi 

elektronik. Jika dilakukan perubahan jenis kartu ATM dari katu 

magnetik menjadi kartu chip yang bisa membubuhkan tanda tangan 

digital, maka dalam sistem baru tersebut setiap transaksi dapat 

dijadikan barang bukti yang sah. 

] 

4.4. Jenis-Jenis Pembayaran di Internet 

Metode-metode yang dikembangkan untuk melakukan pembayaran di 

internet adalah versi elektronik dari sistem pembayaran tradisional yang 

digunakan sehari-hari, seperti tunai, cek, serta kartu kredit. Perbedaan yang 

mendasar di antra sistem pembayaran elektronik dan sistem pembayaran 

tradisional hanyalah terdigitalkannya data-data untuk sistem pemayaran 

elektronik. Dengan kata lain, semua hal yang berkaitan dengan sistem pmbayaran 

elektronik dapat digambarkan sebagai untaian bit-bit (byte). 

Sementara kebanyakan sistem pembayaran sistem pembayaran elektronik 

saat ini diimplementasikan dengan penggunaannya pada komputer-komputer 

pribadi atau personal computer (PC), saat ini kita dapat melhat penggunaannya di 

peralatan-peralatan lain. Misalnya, saat ini kita dapat menggunakan personal 

digital assistant (PDA) atau perangkat telepon genggam (handphone) untuk 
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menangani pemayaran-pembayaran dan transaksi-transaksi. Dengan cara yang 

sama, saat ini beberapa penjual juga menerima pembayaran dengan kartu cerdas 

(smart card). Dalam sub bab pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan beberapa 

contoh system pembayaran elektronik yang telah banyak digunakan oleh para 

pelaku transaksi e-Commerce. System pembayaran elektronik tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

4.4.1 Kartu Magnetik (Magnetic Stripe Card) 

Kartu magnetik adalah kartu plastik kecil yang memiliki pita 

termagnetisasi di permukaannya. Kartu magnetik digunakan secara luas 

untuk aplkasi-aplikasi seperti kartu debit, kartu kredit, kartu telepon, kartu 

ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu yang digunakan untuk masuk 

gedung-gedung yang memiliki tingkat keamanan tertentu, dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini, kartu magnetik ini dapat diperluas fungsinya 

menjaadi kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi 

pembelian barang dan/jasa dalam kaitannya dengan perdagangan 

elektronik. 

Kartu magnetik biasanya memiliki pita magnetik yang mengandung 

2 atau 3 jalur informasi. Pengkodean informasi biasanya dilakukan dengan 

mengikuti standar ISO (International Standar Organization). Misalnya 

ISO 7810, 7811, atau 7813. Kemudian, mesin pembaca kartu magnetik 

yang bersangkutan biasanya dapat membaca dan mengkodekan informasi-

informasi yang ada pada kartu magnetik tersebut. data-data pada kartu itu 
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juga dapat disandikan (dienkripsi), sehingga aman bagi para pencuri yang 

mampu menyalin informasi-informasi di kartu tersebut ke kartu lainnya. 

Kartu magnetik biasanya memiliki satu dari tiga karakteristik yang umum, 

yaitu: 

• On-line magnetic strip card 

Biasanya digunakan untuk menyimpan informasi-informasi 

pengguna, dimana informasi yang ada kemudian digunakan untuk 

mengakses informasi-informasi tentang pengguna yang ada di 

komputer pusat. Jenis kartu ini biasanya digunakan untuk kartu 

debit, kartu kredit, kartu perpustakaan dan kartu untuk masuk ke 

gedung-gedung atau untuk mengakses mesin-mesin tertentu. 

• Off-line magnetic strip card 

Biasanya menyimpan informasi yang dapat langsung ditafsirkan 

oleh pembaca kartu (card reader) yang bersangkutan. Sebagai 

contoh, kartu telepon sering menggunakan teknologi ini untuk 

menyimpan saldo pulsa pada kartu yang bersangkutan. Misalnya, 

pada contoh-contoh kartu telepon, pembaca kartu jugaa akan 

mengurangi saldo pulsa awal dengan jumlah pulsa yang digunakan 

untuk berbicara. 

• Smart card hybrid card 

Merupakan teknologi kartu magnetik yang digabungkan dengan 

teknologi kartu pintar (smart card). 
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4.4.2 Kartu Kredit 

Dalam transaksi menggunakan kartu kredit, konsumen memberikan 

nomor kartu kreditnya ke pedagang. Pedagang kemudian dapat 

memverifikasi nomor itu ke bank penerbit dan kemudian ia dapat 

membuat slip pembelian bagi konsumen untuk disetujui. Pedagang 

kemudian dapat membuat slip pembelanjaan itu untuk mendapatkan uang 

dari bank. Pada periode pembayaran berikutnya, konsumen akan 

menerima pernyataan dari bank yang mencatat transaksi yang 

bersangkutan.  

Menggunakan kartu kredit untuk membeli barang/jasa di internet 

menggunakan skenario yang sama, tetapi kita akan menjumpai beberapa 

langkah yang harus diambil sehingga transaksi yang aman (secure) dapat 

terjadi, seta terjadi otentikasi antara pembeli dan penjual. Hal ini 

menimbulkan berbagai sistem yang berbeda dalam penggunaan kartu 

kredit pada transaksi-transaksi yang berjalan di internet. Dua diantaranya 

adalah fitur yang melindungi keamanan transaksi di internet serta 

perangkat lunak-perangkat lunak pengelola yang dibutuhkan, baik di sisi 

konsumen maupun di sisi perusahaan. 

Selama ini kartu kredit dapat ditangani dengan 2 cara, yaitu : 

1. Mengirimkan nomor kartu kredit yang tidak tersandikan lewat 

jaringan internet 

2. Menyandikan (enkripsi) nomor kartu kredit (dan data-data lainnya) 

sebelum transasksi yang bersangkutan ditransmisikan.  
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Jika transmisi terbatas antara konsumen dan pedagang disandikan, 

pedagang harus mengembalikan data tersandikan tadi ke bentuk 

semula (deskripsi/decryption) sehingga data tadi dapat digunakan 

untuk melengkapi proses pembelian. 

Ilustrasi transaksi menggunakan metode enkripsi ini dapat dilihat 

di skema dibawah ini : 

 

Gambar 4.3. 
Transaksi Menggunakan Kartu Kredit di Internet dengan Metode Enkripsi 

 
 

 
 

Sumber : Nazir (2003) 
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Walupun para pakar sistem perdagangan interrnet telah berusaha 

membuat sistem kartu kredit yang aman dan nyaman bagi para pemakai 

dan pedagang namn tetap terdapat beberapa permasalahan sehubungan 

dengan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit, yaitu : 

1. Lemahnya autentikasi untuk mengungkap personal info yang 

signifikan. 

2. Sebenarnya tidak ada otorisasi nyata dari pihak pembayar. 

3. Sangat mudah bagi konsumen untuk melakukan rupiadiate (charge 

back) dan akan sulit bagi pedagang untuk melawan penarikan 

kembali ini. 

4. Pedagang meiliki akses terhadap data privat dan dapat memperoleh 

informasi atas data tersebut. 

5. Tingginya biaya transaksi. 

6. Kredit card bukanlah sistem pembayaran universal, terutama untuk 

mereka yang berada di luar Amerika Serikat. 

 

4.4.3 Cek Elektronik 

Sistem pembayaran cek elektronik merupakan suatu sistem 

pembayaran yang saat ini banyak digunakan oleh pelaku bisnis online, 

namun pamor dan penggunaannya memang kalah populer daripada kartu 

kredit. Sistem pembayaran cek elektronik memungkinkan konsumen 

menggunakan cek elektronik untuk membayar secara langsung kepada 

pedagang di Web, dimana sebenarnya cek elektronik ini mempunyai 2 
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sistem yang masing-masing telah dikembangkan oleh dua perusahaan yang 

berbeda yaitu oleh Financial Services Technology Corporation (FTSC), 

dan CyberCash. 

Cek kertas pada dasarnya merupakan pesan pada bank milik 

konsumen untuk mentransfer dana dari rekening milik konsumen ke 

rekening seseorang yang lain. Pesan ini tidak dikirimkan langsung ke 

bank, tetapi melalui penagih-penagih yang bertugas untuk memperlihatkan 

cek itu ke bank untuk mendapatkan dananya. Setelah dana dikirimkan, cek 

yang telah dicairkan dapat dikirimkan kembali ke pengirim, dan kemudian 

dapat digunakan sebagai bukti pembayaran. Dalam dunia maya, semua 

aspek cek elektronik pada sesungguhnya bertindak sebagai pesan pada 

bank untuk mengirimkan dananya. 

Cek elektronik dapat dibuktikan lebih unggul dari cek kertas dalam 

satu aspek yang signifikan. Sebagai pengirim, kita dapat melindungi diri 

kita sendiri dari kecurangan-kecurangan yang mungkin muncul dari 

penyingkapan nomor rekening oleh orang yang tidak berhak. Dengan 

protokol SET, setifikat-sertifikat digital dapat digunakan untuk melakukan 

pengujian otentikasi terhadap pembayar, bank pembayar dan rekening 

bank. 

Sistem CyberCash untuk cek elektronik adalah perkembangan dari 

wallet mereka untuk kartu-kartu kredit, dan ia dapat digunakan dengan 

cara yang sama untuk melakukan pembayaran-pembayaran dengan 

vendor-vendor yang berpartisipasi. Tidak seperti sistem kartu kredit milik 
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CyberCash, sistem elektronik CyberCash tidak betindak sebagai perantara 

untuk pemrosesan cek, karena fungsi terakhir tersebut ditangani langsung 

oleh bank. 

FTSC merupakan konsorsium bank di Amerika Serikat yang 

dirancang untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan elektronik. Cek 

jenis baru ini berjenis elektronik dan menggunakan tanda tangan digitasl 

untuk penandatanganan dan penyetujuan. Untuk menambahkan 

fleksibilitas pad sistem pembayaran mereka, FTSC menawarkan pilihan 

kepada pengguna alat-alat pembayaran yang memungkinkan mereka 

merancang cek elektronik sebagai cek tersertifikasi atau slip kartu 

elektronik. Hal ini dapat diartikan bahwa pengguna dapat menggunakan 

mekanisme tunggal, yaitu cek elektronik, untuk melengkapi pembayaran 

sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembayar. Sebagai contoh, 

kita mungkin memutuskan untuk membayar suatu kebutuhan kita dengan 

cek elektronik standar, tetapi kita juga dapat merancang salah satu cek 

elektronik dan mengirimkannya sebagai cek tersertifikasi untuk 

pembayaran uang muka rumah.  sebagai cek tersertifikasi untuk 

pembayaran uang muka rumah. Intruksi-intruksi yang menyertai cek 

elektronik akan diproses oleh perangkat lunak EPH (Electronic Payment 

Handler) yang terpasang di bank yang bersangkutan dan didistribusikan 

oleh jaringan pembayaran yang sesuai. 

Cek elektronik dapat dikirimkan dengan transmisi langsung lewat 

jaringan atau lewat surat elektronik. Dalam kasus yang lain, saluran 
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perbankan yang sudah ada dapat digunakan. Ini memicu integrasi yang 

baik dan sempurna antara infrastruktur perbankan yang sudah ada dan 

internet. Karena rancangan FTSC untuk pemeriksaan elektronik sudah 

mencakup transfer dana dan transaksi-transaksi yang melibatkan Clearing 

House Association untuk pentransferan dana antar bank, perusahaan-

perusahaan juga dapat menggunakan skema yang diuslkan FTSC untuk 

membayar tagihan-tagihan dari perusahaan-perusahaan yang lain. 

Konsumen biasanya menyukai cek elektronik dibandingkan dengan 

sistem pembayaran yang lain karena berbagai alasan. Pertama, sampai 

saat ini sudah semakin banyak penduduk dunia memiliki rekening cek 

dibandingkan kartu kredit, sehingga cek elektonik bertindak sebagai cek 

yang digunakan dalam pasar yang semakin berkembang. Kedua, paling 

sedikit dengan sistem FTSC, konsumen dapat menggunakan berbagai 

sistem pembayaran yang berbeda (cek, cek tersertifikasi, ATM dan lain 

sebagainya), menggunakan antarmuka tunggal (buku cek elektronik), yang 

dapat mencatat semua catatan transaksi dalam suatu rekening tunggal. Ini 

juga berarti bahwa konsumen hanya memiliki perjanjian dengan banknya 

saja, tidak dengan sejumlah institusi finansial, dalam melaksanakan 

berbagai jenis pembayaran. 

 

4.4.4 Digital Cash 

Walaupun versi digital dari uang tunai, yaitu digital cash, atau e-

cash, dia bertindak dengan cara yang mirip namun versi digitalnya lebih 
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menarik karena bersifat sangat pribadi dan sangat menghargai privacy. 

Digital cash juga merupakan sisem yang sesuai untuk melakukan transaksi 

komersial dengan melibatkan nilai uang yang tidak terlalu banyak. Saat 

ini, di Internet, digital cash dipandang sebagai aplikasi gelombang baru 

untuk perdagangan elektronik. 

Pada sistem digital cash, nilai uang terbentuk tidak lebih dari untaian 

bit-bit. Bank dapat mendebit rekening kita dengan sejumlah penarikan 

yang nilainya sama dengan nilai uang (sering disebut dengan token) yang 

digunakan. Bank dapat melakukan validasi masing-masing token dengan 

penanda digital (digital stamp) sebelum mentransmisikannya ke komputer 

pribadi kita. Saat kita ingin membelanjakan sejumlah e-cash, kita cukup 

mentransmisikan sejumlah token ke penjual, yang kemudian akan 

melakukan verifikasi ke bank dan menarik dananya. 

Untuk memastikan bahwa masing-masing token hanya digunakan 

sekali saja, bank akan merekam nomor seri dari masing-masing token yang 

sudah digunakan  dalam data base-nya. Jika nomor seri token sudah 

terekam di data base, bank selalu mendeteksi siapa saja yang mencoba 

memblanjakan token yang sama lebih dari satu kali, kemudian 

memberitahukannya ke pedagang.  

Penggunaan digital cash ini pada umumnya melibatkan sejumlah 

nilai uang yang tidak terlalu besar. Sebab itu, pembayaran melalui digital 

cash sering dinamakan microtransaction, dimana pembayarnya sendiri 

sering dinamakan sebagai microcash. Biaya untuk transaksi-transaksi 
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dengan jumlah kecil ini biasany juga tidak terlampau besar sehingga tidak 

akan terlalu membebani para pedagang di internet. Untuk memperjelas 

alur dari digital cash, dibawah ini merupakan ilustrasi alur pembayaran 

menggunakan digital cash. 

Gambar 4.4.  
Pembayaran Menggunakan Digital Cash 

 

Sumber : Nazir (2003) 
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4.4.5 Kartu Pintar (Smart Card) 

Kartu pintar atau Smart Card adalah kartu plastik kecil yang bentuk 

dan tampilannya mirip dengan kartu magnetik biasa, tetapi di dalamnya 

mengandung suatu mikroprosesor dan tempat penyimpanan (memori). 

Teknologi kartu pintar merupakan inovasi yang mengatasi keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki oleh kartu magnetik yang relatif mudah rusak 

oleh goresan-goresan di bagian pita magnetiknya. Data-data yang 

tersimpan di dalam smart card relatif tahan terhadap kerusakan-kerusakan 

yang biasa terjadi pada kartu magnetik, seperti goresan, pemberian medan 

magnetik dan sebagainya. Biasanya smart card 100 kali lebih tahan dari 

kartu magnetik. 

Menurut sejarahnya, smart card pertama kali ditemukan di Eropa, 

tetapi penggunaannya berkembang di Amerika Serikat, sebelum akhirnya 

digunakan di seluruh dunia. Dalam hal ini, kartu-kartu pintar dapat 

dikelompokkan dalam 2 kategori : memory smart card dan intelligent 

smart card. Memory smart card memiliki kemampuan pemrosesan dan 

kapasitas memori yang lebih rendah/kecil dibandingkan intelligent smart 

card. Memory smart card mengandalkan kemampuan pembaca kartu (card 

reader) untuk melakukan pemrosesan-pemrosesan tambahan yang 

dibutuhkan. Microposessor smart card memiliki kemampuan pemrosesan 

dan kapasitas memori yang lebih besar dari intelligent smart card dan 

sering digunakan untuk berbagai apliksi yang berbeda (tidak hanya untuk 

aplikasi tunggal). 
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Secara skematik, penggunaan kartu pintar untuk melakukan 

transaksi-transaksi dapat dilukiskan pada skema yang ada pada gambar 4.5 

dibawah ini. Penggunaan smart card dibandingkan dengan uang tunai 

relatif lebih aman, praktis dan efisien. Uang tunai relatif mudah dicuri, 

sedangkan pada smart card dengan adanya sistem foto pengguna dan 

password yang harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum melakukan 

transaksi menjadikan smart card lebih aman daripad uang kas. Selain itu, 

dibandingkan dengan kartu kredit atau kartu debit, smart card juga relatif 

lebih aman karena smart card memiliki microposessor didalamnya dan 

data-data pada smart card juga dapat dienkripsi menggunakan protokol 

SET (Secure Electronic Transaction). 

Gambar 4.5. Model Pembayaran Menggunakan Smart Card 
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4.4.6 EDI (Electronic Data Interchange) 

EDI (Electronic Data Interchange) telah digunakan sejak tahun 

1960-an di amerika Serikat, tetapi penggunaaannya hanya terbatas pada 

perusahaan-perusahaan besar dengan para penyedianya (supplier) yang 

saling bekerja sama lewat jaringan pibadi yang dinamakan VAN (Value 

Added Network). VAN, sejauh ini, menawarkan keandalan dan keamanan 

yang sukar ditiru oleh internet. 

Penyedia layanan EDI memelihara VAN, dengan masing-masing 

kotak surat (mailbox) untuk msing-masing rekanan bisnis. Penyedia 

layanan ini menyimpan kemudian mengirimkan pesan-pesan EDI antar 

rekan kerja. Masing-masing perusahaan menggunakan EDI untuk 

mengendalikan bisnisnya. Dalam hal ini, masing-masing perusahaan yang 

berpartisipasi harus memiliki perangkat lunak EDI untuk menerjemahkan 

data-data EDI ke format-formt yang digunakan oleh sistem database milik 

perusahaan. Ilustrasi penerjemahan data tersebut dapat dilihat dalam 

gambar dibawah ini. 

Gambar 4.6. 
Rancangan EDI Menggunakan VAN 

 

 
 
Sumber : Nazir  (2003) 
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EDI menggunakan VAN ini culup sulit untuk disesuaikan dengan 

formasi organisasi maya (virtual Organization) atau dengan hunugan 

dengan rekanan-rekanan yang berubah dengan ccepat, seperti saat ini. 

Dalam hal ini, penyedia layanan EDI saat ini menawrkan akses ke layanan 

EDI yang terkemas di pusat-pusat komputer mereka sehingga perusahaan-

perusahaan tidak perlu memelihara perangkat keras dan perangkat lunak 

terlalu banyak. Dengan pergerakan implementasi EDI yang lebih fleksibel, 

beberapa dari mereka dapat menggunakan formulir-formulir yang 

dilengkapi penggunaan browser Web, banyak perusahaan-perusahaan 

berskala kecil dan menengah mulai menggunakan EDI untuk bisnis 

mereka. 

Selama ini EDI dibatasi oleh negosiasi awal yang panjang dalam 

mendefinisikan bentuk-bentuk transaksi yang sesuai dengan rekanan-

rekanan bisnis. Hal ni membuatnya kurang sesuai dengan aliansi-aliansi 

sementara yang berlangsung cepat pada dunia bisnis saat ini. Dalam hal 

ini, masing-masing sektor bisnis sering mendefinisikan bentuk-bentuk 

EDI-nya masing-masing, yang pada gilirannya membuat kerjasama 

antarsektor bisnis sulit atau bahkan tidak mungkin. OpenEDi merupakan 

spesifikasi masa kini yang telah dirancangulang untuk membuat transaksi-

transaksi EDI semakin sederhana, membuat perusahaan-perusahaan 

dengan segala ukuran menggunakan EDI di atas sarana internet. 

Perusahaan-perusahaan dapat mengggunakab internet untuk 

mengoptimisasi pengiriman informasi antar departemen yang ada dalam 
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suatu perusahaan tertentu. Sebagai contoh, data berbasis EDI dapat 

dikirimkan antar bagian pembelanjaan, keuangan dan sebaiknya, untuk 

mengoptimisasi proses-proses pembelian dan pembayaran. Mengirimkan 

informasi-informasi EDI ke perusahaan-perusahaan lain juga dapat 

menyederhanakan proses-proses pembelian dari supplier dan melakukan 

otorisasi pembayaran antar perusahaan. Salah satu bentuk EDI, yaitu 

financialEDI, digunakan untuk mempercepat proses-proses pembayaran, 

dan merupakan alternatif dari sistem pembayaran yang sebelumnya telah 

dibahas, meskipun ia terbatas untuk transaksi-transaksi yang terjadi antar 

perusahaan. 

Saat ini, dengan semakin maraknya penggunaan internet, 

perdagangan secara elektronik (e-Commerce) dilakukan oleh bisnis-bisnis 

dengan berbagai ukuran. Saat awal ditemukannya jaringan internet, 

kebanyakan perusahaan bisnis skala besar di seluruh dunia, terutama di 

Amerika Serikat, menggunakan suatu bagian tertentu dari perdagangan 

elektronik (electronic commerce) untuk mengendalikan transaksi antar 

bisnis. EDI (Electronic Data Interchange), yang memungkinkan 

pertukaran dokumen antar bagian dalam suatu perusahaan dengan bentuk 

yang terstandarisasi di jaringan pribadi, telah dimulai pada sekitaran tahun 

1960-an di Amerika Serikat. Kemudian, aplikasi-aplikasi perbankan 

berskala besar telah lama menggunakan jarngan terdedikasi (dedicated 

networks) untuk metode-metode pentransferan dana dengan menggunakan 

sistem EFT (Electronic Fund Transfer), yang merupakan metode 
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pentransferan dana secara elektronik, yang dirancang untuk 

mengoptimalkan pembayaran yang dilakukan secara elektronik. 

Sebenarnya, apa yang membuat e-Commerce ini berbeda dengan 

sistem Electronic Data Interchange (EDI), yang sebenarnya umum 

digunakan di 20-30 tahun terakhir ini. EDI sebenarnya merupakan subset 

dari e-Commerce. Perbedaan utama antara sistem EDI dan e-Commerce 

sebenarnya adalah e-Commerce dapat melingkupi lingkungan perdagangan 

yang lebih luas daripada sistem EDI. Sistem e-Commerce mengijinkan 

pertukaran data bisnis secara elektronik dengan partner dagang yang 

belum terbentuk. 

 

4.5. Implikasi E-Commerce terhadap Internal Control 

Seiring dengan makin kompleksnya transaksi bisnis dan semakin 

banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis, maka internal 

kontrol perusahaanpun harus lebih ditingkatkan, karena besarnya resiko yang 

dapat ditanggung perusahaan apabila tidak memperdulikan internal kontrolnya. 

Oleh karena itu, didalam kebijakan operasional dapat disisipkan kebijakan 

pengendalian. Dengan demikian, sebagai sebuah prosedur dan kebijakan, maka 

internal kontrol diharapkan dapat diterapkan secara langsung dalam proses 

operasional bisnis sehari-hari. 

COSO telah mendefinisikan internal kontrol sebagai proses yang 

dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan semua pihak yang berada dalam 

arahan mereka untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan 
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pengendalian tercapai. Adapun tujuan pengendalian tersebut adalah (1) efektifitas 

dan efisien operasi; (2) reliabilitas pelaporan keuangan; (3) ketaatan dengan 

hukum dan peraturan yang berlaku (Romney dan Steinbart, 2000 pg 35). Definisi 

internal kontrol sebagai proses berarti bahwa mau tidak mau dalam pelaksanaan 

proses atau aktifitas bisnis, internal kontrol telah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari aktifitas bisnis itu sendiri. Dengan demikian sepanjang bisnis 

melakukan kegiatan operasionalnya, sejauh itu juga proses pengendalian internal 

dilakukan. Ada lima komponen yang saling terkait dengan internal kontrol yang 

didefinisikan dalam COSO Report atau Internal Control Integrated Framework, 

yaitu (1) Control Environment; (2) Control Activities; (3) Risk Assessment; (4) 

Information and communication; (5) Monitoring (Romney dan Steinbart, 2000 pg 

35). 

Komponen pertama, yaitu lingkungan pengendalian mencerminkan dan 

mempengaruhi budaya organisasi dan merupakan dasar dari empat komponen 

pengendalian yang lain. Dalam lingkungan bisnis berbasis sistem elektronik, 

tentunya lingkungan pengendalian juga akan mengalami perubahan. Misalnya 

saja, kebijakan mengenai jumlah karyawan yang mempunyai kompetensi yang 

cukup dibidang teknologi dan keamanan sistem komputer untuk menjalankan misi 

perusahaan, adanya petunjuk atau pengarahan detail mengenai sistem informasi 

atau rencana-rencana keamanan yang dikomunikasikan dengan baik, letak 

departemen sistem informasi, EDP serta internal auditor dalam struktur organisasi 

perusahaan, bagaimana melakukan proteksi sistem informasi ada data-data utama 
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perusahaan terhadap mantan karyawan yang masih memiliki password untuk 

masuk dalam sistem, dan sebagainya. 

Komponen kedua, yaitu aktifitas pengendalian juga mengalami 

perluasan. Pengendalian umum akan meliputi pengendalian atas pengendalian atas 

pusat data, pengendalian atas pengembangan sistem, pengendalian atas 

pemeliharaan sistem, pengendalian atas akses dan sebagainya. Sedangkan 

pengendalian aplikasi adalah pengendalian terhadap input, proses, output, dan 

storage. Dengan diaplikasikannya sistem-sistem bisnis seperti penjualan, 

pembelian, pengeluaran dan penerimaan kas dan sebagainya dalam komputer 

maka pemahaman atas cara penggunaan dan pengendalian software lebih banyak 

dibutuhkan. Seperti misalnya jurnal dan buku besar dalam sistem akuntansi 

manual akan berubah bentuk menjadi transaction file dan master file dalam sistem 

berbasis komputer. Dengan demikian tentunya akuntan harus memahami 

bagaimana file itu dibuat dalam sebuah database dan bagaimana melakukan 

pengendaliannya. 

Risk assessment atau pemrakiraan resiko dilevel enterprise dan level 

aktifitas bisnis dalam tingkat yang lebih detail. Resiko dilevel enterprise dapat 

merupakan faktor resiko yang berasal dari luar, seperti perkembangan teknologi 

yang terbaru dan faktor internal berupa gangguan operasi pemrosesan transaksi, 

masalah keamanan aplikasi teknologi yang digunakan seperti yang telah 

dibicarakan diatas yang terkait dengan isu confidentiality, authentication, non-

repudiation, data integrity dan sebagainya. Oleh karena itu risk assessment dalam 

lingkungan perdagangan elektronik mensyaratkan akuntan agar memiliki 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


73 
 

pengetahuan dan wawasan yang lebih baik akan isu-isu teknologi tersebut. 

Tentunya akan lebih baik lagi jika akuntan dapat memahami dan memiliki sedikit 

skill yang terkait dengan hal tersebut tanpa harus menjadi counterproductive atas 

kompetensinya dalam melakukan penugasan.  

Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi profesi akuntan untuk tetap 

dapat memiliki bahkan meningkatkan perannya dalam lingkungan perdagangan 

elektronik, apalagi dalam lingkungan perdagangan yang sudah sepenuhnya 

paperless. Sifat proaktif harus senantiasa menjadi jiwa seorang akuntan, bukannya 

sifat defensive. Akuntan harus mencari cara untuk melakukan pekerjaan akuntansi 

dan auditing yang tidak lagi didukung oleh bukti fisik yang kasat mata seperti 

adanya dokumen sumber dan dokumen pendukung, catatan-catatan dalam bentuk 

jurnal, buku besar dan sebagainya. Akuntan harus mulai sadar bahwa journalizing 

transaksi tertentu sudah berubah bentuknya menjadi entry data saja dalam sistem 

pengolahan data elektronik dan posting telah berubah menjadi updating. 

Komponen berikutnya yaitu informasi dan komunikasi. Pada komponen 

pengendalian ini ditekankan bahwa sistem informasi akuntansi harus dapat 

melakukan identifikasi dan pencatatan semua transaksi yang telah valid. 

Disamping itu sistem informasi akuntansi harus dapat melakukan klasifikasi yang 

tepat atas transaksi tertentu pada golongan rekening tertentu dalam jumlah yang 

tepat juga dan pada periode akuntansi yang benar. Sistem informasi akuntansi 

juga harus dapat memaparkan adanya disclosure dan mengkomunikasikannya. 

Sistem informasi akuntansi yang dapat memenuhi semua tujuan tersebut pasti 

akan dapat memberikan audit trail yang cukup. Dalam sistem perdagangan 
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elektronikpun sistem informasi akuntansinya juga harus dapat menyediakan jejak 

audit secara layak meskipun dengan adanya sistem paperless jejak audit juga 

semakin tidak terlihat atau tidak kasat mata. Komponen terakhir dalam COSO 

Report adalah monitoring, dimana unsur yang diutamakan adalah adanya 

supervisi yang efektif dan penerapan internal audit. 

Agar pengendalian berjalan efektif, maka monitoring harus dilakukan 

secara berkesinambungan. Jadi internal kontrol dalam perdagangan elektronik 

melampaui internal kontrol yang terjadi dalam lingkungan bisnis tradisional. 

Esensi pengendalian itu sendiri tetap sama, tetapi terjadi perubahan bentuk dan 

cara pengendalian karena cara dan lingkungan bisnis juga berubah dalam 

perdagangan elektronik. 
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BAB V 

ELECTRONIC ACCOUNTING 

 

5.1. Revolusi Akuntansi 

Akuntansi merupakan sebuah “alat” dari suatu kegiatan ekonomi dimana 

dia berfungsi mencatat data-data transaksi, menggolongkannya dan 

mengikhtisarkannya yang bertujuan untuk melaporkan informasi tetang kondisi 

dan posisi keuangan perusahaan dan informasi lainnya yang dapat digunakan 

untuk pengambilan sebuah keputusan. Melihat definisi akuntansi itulah yang 

menyebabkan kenapa akuntansi memerlukan sebuah “evolusi” setiap waktunya. 

Hal ini jelas karena akuntansi merupakan sebuah “alat”, jadi dia bergerak dan 

berubah sesuai dengan perubahan pada proses bisnis yang ada pada waktu 

tersebut. 

Menurut para ahli ekonomi, akuntansi ada sejak manusia mengenal uang 

sebagai alat pembayaran yang sah. Pencatatan keluar masuknya uang, timbulnya 

hutang - piutang serta transaksi-transaksi lainnya dilakukan orang mula-mula di 

atas lempengan tanah liat, yang kemudian berkembang dengan menggunakan 

lontar. Naskah yang menggunakan lontar tersebut berasal dari negara Arab 

(Mesir), pada waktu itu Mesir merupakan Koloni (Jajahan) Romawi. Naskah 

tersebut hingga sekarang masih tersimpan dengan baik, berasal dari Babilonia 

pada tahun 3600 SM. Setelah bangsa Romawi menemui kesulitan menggunakan 

angka-angka mereka sendiri didalam pencatatan akuntansi, maka kemudian 
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mereka menggunakan angka Arab ( angka desimal ), yang pada waktu itu sudah 

dikenal oleh orang Mesir.  

Evolusi akuntansi yang pertama 

terjadi bersamaan dengan 

ditemukannya sistem pembukuan 

berpasangan (double entry) oleh 

pedagang-pedagang Venesia yang 

merupakan pedagang yang terkenal dan 

ulung pada abad itu. Double - Entry 

merupakan pencatatan seluruh 

transaksi kedalam dua aspek yaitu 

"debet dan kredit" yang orientasinya 

selalu dalam keadaan seimbang. 

Double entry kemudian terus 

berkembang hingga abad ke 20 dengan 

sistem pencatatan manual. Sistem 

akuntansi yang beredar di era tersebut 

merupakan sistem manual, dimana 

keseluruhan pencatatan dilakukan oleh 

manusia, karena memang 

perkembangan teknologi pada waktu 

itu belum sepesat era abad ke-20 dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMEN 

DOKUMEN 
SUMBER 

DOKUMEN 
AKUNTANSI 

JURNAL : 
 

UMUM 
KHUSUS 
BUKU HARIAN BUKU 

PEMBANTU 

NERACA 
SALDO 

LAPORAN 
KEUANGAN: 

 
LABA RUGI 
NERACA 
PERUBAHAN 
EKUITAS 

NERACA 
LAJUR 

JURNAL 
PENYESUAIAN 

BUKU BESAR 

Gambar 5.1 
Proses  Akuntansi Manual 

Sumber : Data diolah 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


77 
 

proses bisnis yang dilakukan belum 

sekompleks saat ini.  

Teori dan praktek akuntansi 

semakin berkembang pada abad ke 20 

sejalan dengan perkembangan 

teknologi. Bisnis yang dilakukan sudah 

semakin kompleks dengan berbagai 

macam transaksi yang dilakukan. Hal 

ini tentu sangat membuat kesulitan para 

akuntan jika harus memproses 

akuntansi dengan sistem manual. 

Karena hal tersebutlah akuntansi 

berevolusi kembali dari yang semula 

diproses secara manual, kini menjadi 

proses komputerisasi. Dengan 

akuntansi terkomputerisasi, banyak 

keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan, salah satunya adalah 

pengurangan biaya, karena tidak perlu 

memperkerjakan banyak akuntan dan 

tak perlu lagi menyediakan kertas  
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yang banyak untuk mencatat. Seluruh data yang semula disimpan dan ditulis di 

kertas, kini tersimpan di suatu database di dalam komputer induk dan secara 

otomatis pula kita dapat memperoleh laporan secara cepat karena program 

akuntansi terkomputerisasi juga dapat mengolah data dan menyediakan laporan 

dan analisis interpretasi secara cepat dan akurat. 

Namun, ternyata sistem pemrograman akuntansi terkomputerisasi juga 

tidak cukup untuk mendukung proses bisnis yang berkembang saat ini. Dengan 

semakin pesatnya perkembangan internet dan munculnya berbagai bisnis yang 

menjadikan internet sebagai media transaksinya menjadikan program akuntansi 

terkomputerisasi juga tidak cukup memenuhi seluruh tuntutan dari proses bisnis 

maya ini. Program akuntansi yang semula hanya tersimpan pada komputer induk 

perusahaan tidak mampu membendung laju transaksi e-Commerce dimana 

transaksi yang dilakukan terkoneksi dengan berbagai jaringan komputer di dunia 

dan dengan alat pembayaran berbagai macam bentuk. Melihat perkembangan 

bisnis e-Commerce yang semakin hari semakin pesat, maka diperlukan sebuah 

evolusi akuntansi untuk yang ke sekian kalinya agar akuntansi dapat memenuhi 

tuntutan dari perdagangan e-Commerce. Hal ini senada dengan pendapat dari John 

Schoutsen. (1998), yaitu : 

Yet the accounting system is critical to successful e-business. 
Every transaction must be recorded in the accounting system, 
which is the information backbone of the business. Without 
integration between the Web-commerce and accounting systems, 
companies may create dangerous islands of technology. This can 
cause data entry errors, misplaced sales orders, inaccurate 
shipping addresses, misleading inventory information, or any 
number of problems that lose customers and money.  
The benefits of integrating the accounting system with the Internet 
and other e-business applications are substantial. By expanding 
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accounting to the Internet, companies enable customers to place 
orders around the clock. Customers can view and update 
accounting data online, which reduces the number - and cost - of 
phone calls to service staff. John Schoutsen. (1998) 

 

 

5.2. Pengertian dan Prinsip Dasar e-Accounting 

5.2.1. Definisi e-Accounting 

 Penggunaan e-Accounting saat ini masih didominasi oleh perusahaan luar 

negeri yang berskala internasional, sedangkan pada perusahaan Indonesia sendiri 

e-Accounting masih sangat jarang untuk diterapkan pada perusahaan nasional. 

Padahal, trend bisnis kedepannya akan didominasi oleh peran internet dan 

aplikasi-aplikasi di dalamnya, sehinga mau tidak mau perusahaanpun seharusnya 

menyikapi hal tersebut dengan menyesuaikan Sistem Informasi Akuntansi 

perusahaan dengan internet. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rick 

Telberg pada artikel akuntansi yang disusun oleh Elizabeth MacDonald (1999), 

yaitu :  

"Accounting is quickly moving from the era of quill pen and 
parchment to computer bits and bytes on the Web," says Rick 
Telberg, an industry analyst in New York. And for small 
businesses, he says, that's a shift that holds particular promise. "A 
big business already has bookkeepers on staff and a big 
accounting infrastructure. So, for a small business to gain access 
to a sophisticated financial-analysis system, that's a phenomenal 
leap in capability." Elizabeth MacDonald (1999) 

 Penelitian yang dilakukan terhadap e-Accounting juga masih sangat jarang 

ditemukan di jurnal-jurnal penelitian di Indonesia, sebagian besar penelitian yang 

memfokuskan pada masalah e-Accounting dilakukan oleh peneliti yang berasal 
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dari India, Amerika Serikat dan Eropa. Diantara penelitian-penelitian tersebut 

beberapa yang dapat menggambarkan tentang pengertian electronic accounting 

diantaranya adalah Sedangkan Cameron (2000) mendeskripsikan electronic 

accounting sebagai : 

Electronic Accounting relates to accounting that can be done on 
the World Wide Web. It usually implies use of a web application 
that works through a browser without buying or installing any 
software. It is typically based on a simple monthly charge and 
zero-administration approach to help businesses concentrate on 
core activities and avoid the hidden costs associated with 
traditional accounting software such as installation, upgrades, 
exchanging data files, backup and disaster recovery. Cameron 
(2000) 

Electronic Accounting merupakan sebuah pemrosesan akuntansi yang 

dilakukan di dalam internet. e- Accounting merupakan sebuah aplikasi dari web, 

dimana dia dapat melayani kebutuhan pemrosesan akuntansi perusahaan tanpa 

membeli maupun menginstall software yang lain. Hal ini sangat menguntungkan 

perusahaan, karena mereka dapat lebih berkonsentrasi dan memfokuskan diri pada 

operasional perusahaannnya saja, dan tidak perlu lagi berkutat dengan akuntansi 

konvensional dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk akuntansi 

konvensional, seperti biaya untuk meng-install, mengubah file data, upgrade, 

back up dan recovery. Dengan kata lain, kita dapat menyebut e- Accounting 

sebagai sebuah e- Accounting, yang tidak hanya melayani kebutuhan pemrosesan 

akuntansi suatu perusahaan/organisasi namun juga dapat digunakan sebagai 

sarana riset, training dan pendidikan akuntansi via internet, seperti yang 
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diungkapkan oleh Wikipedia dalam situs www.wikipedia.com yang 

mendefinisikan electronic accounting sebagai : 

E-accounting is the application of online and Internet technologies 
to the business accounting function. Similar to e-mail being an 
electronic version of traditional mail, e-accounting is "electronic 
enablement" of accounting and accounting processes which are 
more traditionally manual and paper-based. E-accounting involves 
performing regular accounting functions, accounting research and 
the accounting training and education through various computer 
based /internet based accounting tools such as: digital tool kits, 
various internet resources, international web-based materials, 
institute and company databases which are internet based, web 
links, internet based accounting software and electronic financial 
spreadsheet tools to provide efficient decision making. 
www.wikipedia.com 

Definisi selanjutnya tentang e-Accounting diungkap oleh Gullkvist dan 

Polytechnic (2003) sebagai system interorganisasi karena kemampuannya dalam 

mengintegrasikan system elektronik didalam organisasi atau perusahaan.  

An e-accounting system could be thought of as an 
interorganisational system because of its capability to 
electronically integrate a set of firms. In many operational 
applications the accounting entries can be generated as a by-
product of the underlying transactions. In other cases the 
accounting information on the original paper-based document can 
be captured into an electronic file by a scanner. The accounting 
procedures may thus be further automated and developed by 
utilizing technological and electronic capabilities. Gullkvist dan 
Polytechnic (2003) 

Hitech Accounting Services (2008), sebuah organisasi yang menjual system 

eAccouting menjelaskan tentang e-Accounting sebagai book keeping online yang 

dapat membantu seluruh aktivitas pencatatan, pengolahan dan analisis ekonomi 

perusahaan klien. 
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E-accounting very well cuts small the time in use to move the time 
taken by in order swap between the clients and accounting firm. 
The perfect moving is far more resourceful and much faster. The 
accounting firm has dynamic access to the sourcing documents of 
the clients firms and can access anytime any information it 
requires from its clients side. E-accounting and online accounting 
works in internet, when you are going to work on e-accounting 
services, you may have more clients work or you are working for 
other person or an organization.  
Hitech Accounting Services (2008) 

Sedangkan World Intelectual Property Organization (WIPO) dalam 

website  www.wipo.org mengeluarkan statement e-Accounting sebagai sebuah 

system akuntansi tersentral yang akan menjadi book keeping perusahaan dalam 

memproses aktivitas ekonomi secara elektronik, dimana system ini bukanlah 

sebuah system yang “membuang” system lama perusahaan lalu menggantinya 

dengan sebuah system yang baru, namun system ini didesain dengan sedemikian 

rupa sehingga hanya perlu “ditambahkan” pada teknologi yang telah ada pada 

perusahaan. 

Centralized electronic accounting model. The basic accounting 
model. This concept involves a centralised accounting system that 
simplifies book keeping by making the process electronic. It will 
use existing technology with the addition of a custom designed 
accounting program. www.wipo.org 

Dari beberapa pengertian tentang electronic accounting diatas, kita dapat 

menarik sebuah kesimpulan bahwa e-Accounting adalah suatu system akuntansi 

tersentral yang menangani proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 

pelaporan dan analisis interpretasi data-data informasi real time dari kegiatan 

ekonomi perusahaan, dimana pemrosesan tersebut dilakukan secara online system 

dan terintegrasi dengan menggunakan media internet networking. 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/
http://www.wipo.org
http://www.wipo.org


83 
 

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa keyword yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan konsep e-Accounting. Keyword tersebut terletak pada kata 

informasi real time dan online system dimana keduanya akan dibahas pada sub 

sub bab konsep dasar e-Accounting. 

 
5.2.2. Prinsip Dasar e-Accounting  

 e-Business diyakini memiliki dampak yang signifikan pada system 

akuntansi dengan cara mengubah proses bisnis dan fakta-fakta yang tersedia untuk 

mendukung transaksi bisnis, dan menyebabkan perubahan dalam penyusunan 

laporan akuntansi dan juga prosedur akuntansi yang mengikutinya. Hasilnya 

adalah penyaluran otomatis informasi dan data secara langsung ke system 

akuntansi melalui penggunaan solusi software yang terintegrasi. 

Hal inilah yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh akuntansi keuangan 

dan profesi akuntan untuk menciptakan sebuah konsep sistem terintegrasi untuk 

memecahkan permasalahan pada bisnis e-commerce. Dari beberapa konsep yang 

ditawarkan oleh para ilmuwan sistem, terdapat dua prinsip dasar penyusunan 

eAccounting seperti yang telah dijelaskan pada sub sub bab pengertian 

eAccounting, yaitu real time information dan Online system  
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5.2.2.1.Real time information 

Real time information, bila kita artikan secara bahasa maka yang artinya 

adalah informasi sesuai dengan waktu yang sebenarnya (real time). “Time” yang 

ada disini terhitung mempunyai peranan dan kepentingan yang sangat urgent, 

terutama di era informasi terbuka seperti saat ini dimana nilai suatu benda dapat 

berubah tiap waktunya. Jadi, untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang 

andal, kita juga harus mempunyai komponen informasi yang real time pula, 

seperti yang tertuang di dalam SAK (2007) par 43 yang menyatakan perhal 

kendala informasi yang relevan dan andal salah satunya adalah tepat waktu. 

 
Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, 
maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 
Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara 
pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk 
menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan 
sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, 
sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika 
pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang 
dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi 
pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara 
relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan 
merupakan pertimbangan yang menentukan. SAK (2007 par 43) 

 
Ascroft (dalam Putri, 2008 pg 72) juga menyatakan pentingnya laporan keuangan 

yang disajikan secara real-time, yaitu: 

 
Today’s economic and business environment requires different 
resources and ways of operating that alter a company’s structure. 
Today’s stock markets demand up-to-date financial information to 
meet the needs of investors. The sheer data-handling power of 
advanced technology has created tremendous growth in the speed 
and volume of business transactions processed by companies. It 
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has also greatly increased competition. Periodic reporting systems 
are quickly becoming outdated because they simply cannot 
adequately represent the rapid changes that occur in many 
companies and industries. All of these factors have created a need 
for real-time financial reporting. 

 

Chan (dalam Putri, 2008 pg 73) juga menyatakan pentingnya penyajian laporan 

keuangan secara real time yang terjadi seiring dengan kemajuan dalam system 

informasi akuntansi dan teknologi komunikasi yaitu: 

Real-time reports are crucial for managerial decision making at 
all levels in a firm. The economic and technological feasibility of 
more frequent reporting has received increasing attention from the 
accounting profession and regulatory authorities. 
 

Real Time information bila kita cermati lagi akan lebih mendekati pada 

metode periode pelaporan basis cash daripada basis akrual. Basis cash dipilih 

karena “Cash is King” seperti pendapat Firth (2006), yang mengartikan bahwa kas 

adalah segalanya karena kas digunakan sebagai dasar untuk melihat likuiditas 

perusahaan dan hal tersebut penting sekali sebagai bahan pertimbangan keputusan 

perusahaan. Namun, pendapat dari firth ini bukanlah suatu harga mati yang dapat 

digunakan dalam perdebatan antara basis cash dan basis akrual.  

 
‘CASH IS KING’ MIGHT BE A HOARY OLD axiom, but it's also 
realistic. And this isn't a reference to the cash accounting versus 
accrual accounting debate, but the vital need to recognize that 
without sufficient liquidity such as cash In the bank or a line of 
credit (bank overdraft, commercial bills, etc) your business will 
hemorrhage - perhaps fatally.  
 
Dari beberapa definisi tentang real time information yan diungkapkan oleh 

berbagai sumber diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa Real time information 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


86 
 

adalah Informasi mengenai data-data akuntansi yang disajikan melalui harga ‘real 

time’ yaitu jumlah pencatatan dan pelaporan aktivitas perusahaan dinyatakan 

berdasarkan harga terkini, menggunakan dasar pengakuan pendapatan melalui 

cash basis, kejujuran dan konsistensi dalam mengungkapkan informasi 

perusahaan. 

 

5.2.2.2.Online system 

Online system merupakan sistem yang menangkap, mengukur dan 

mengakui peristiwa ekonomi saat ini dan dilaporkan secara elektronik, tanpa 

adanya dokumentasi yang berupa kertas, secara online. Dalam sistem online 

banyak informasi keuangan dan bukti-bukti audit yang tersedia hanya dalam 

formulir elektronik. Dokumen tradisional seperti pesanan pembelian, faktur, dan 

cek telah diganti dalam bentuk pesan elektronik, dan data akuntansi dalam bentuk 

formulir elektronik atau file. Bodnar dan Hopwood (2003 pg 50) berpendapat 

tentang konsep one-line input system, one-line real time processing, dan one-line 

reporting. Pernyataan mereka adalah ”In paperless input systems transactions are 

input directly into the computer network, and the need for keying in source 

documents is eliminated.” 

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengartikan bahwa dengan sistem 

transaksi online system, data yang dimasukkan bukan lagi berupa data fisik namun 

berubah menjadi data digital atau diistilahkan dengan paperless input systems, 

data transasksi langsung di-entry pada komputer jaringan sehingga dokumen yang 

biasanya di”kunci” menjadi tidak diperlukan lagi. Senada dengan Bodnar dan 
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Hopwood (2003 pg 20), Rezaee et al. dalam Putri (2008 pg 75) menyatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengubah data akuntansi 

menjadi informasi yang dibutuhkan secara real time. Transaksi keuangan diolah 

sedemikian rupa sehingga menjadi laporan yang siap digunakan untuk 

pengambilan keputusan manajemen. Dengan demikian informasi akuntansi secara 

real-time berdasar pada harga terkini sangat diperlukan oleh perusahaan modern 

dewasa ini agar keputusan yang diambil efektif dan efisien. 

”Many economic events are now being captured, measured, 
recognized, and reported electronically, without any paper 
documentation; and online, real-time accounting (RTA) is 
emerging as the system of choice.” Rezaee et al. dalam Putri (2008 
pg 75) 
 
”Under real-time accounting (RTA) systems, much of the financial 
information and audit evidence are available only in electronic 
form. Traditional source documents such as purchase orders, 
invoices, and checks are replaced with electronic messages, and 
underlying accounting data (e g. journals, ledgers, and schedules) 
are in electronic forms or files.” Bodnar dan Hopwood (2003 pg 
20) 

 

 Online system juga dapat diartikan sebagai system terintegrasi, dimana 

system tersebut dapat menghubungkan database yang satu dengan database yang 

lain, sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk mengakses database supplier 

maupun customer. Dengan system yang terintegrasi ini, perusahaan dapat 

memberikan pelayanan secara cepat dan lebih baik daripada sebelumnya dan 

dapat mendukung terwujudnya service based customer. Hal ini sama seperti yang 

terungkap di dalam artikel Hitech Accounting Service (2008). 
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The online accounting system also allows the accounting firm 
access to client database from any of the site.  Other then the 
speed and cost of services, online accounting enables better 
customer service and additional dependability and faith. 
Hitech Accounting Services (2008), 
 

Dengan system online yang terintegrasi, perusahaan dapat dengan cepat 

merespon pertanyaan dan keluhan dari pelanggan dan dapat segera menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Perusahaan juga dapat mengakses data-data pelanggan 

dengan lebih cepat dan efektif. 

The online accounting does also give for more opportune 
communication among the firm and clients. Since the client has 
more instant access to information and to time sensitive documents 
with Online Accounting practice, question and evils can be more 
easily identified and resolved. Hitech Accounting Services (2008) 
 

Satu hal yang menjadi masalah utama ketika kita menggantungkan diri 

pada online system adalah bahwa kita menggantungkan diripula pada penyedia 

application service provider (ASP), sebagai penopang keberlangsungan 

eAccounting kedalam dunia online. Hal ini senada dengan yang diungkap oleh 

Jeff Stimpson (2001).  

Generally, e-accounting systems use a standard Net connection to 
deliver accounting solutions that used to be loaded onto desktop 
computers via disks provided by the vendor. Such e-based systems, 
built along the application service provider (ASP) model, operate 
via subscription (usually monthly) and permit access for clients to 
input or upload their own data and free accountants from having 
to maintain their own accounting system and monitor upgrades. To 
a large degree, e-accounting will only be as effective as a firm or 
company's Net connection. Jeff Stimpson (2001). 
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Application service provider (ASP) merupakan sebuah penyedia jasa 

layanan computer-based services kepada pelanggan di sepanjang jaringan 

internet. Perangkat lunak yang memerlukan bantuan ASP dalam operasionalnya 

biasa disebut dengan On-demand software or software as a service (SaaS). ASP 

merupakan suatu layanan yang menyediakan akses bagi program aplikasi 

(software) tertentu dengan menggunakan protokol standar, seperti HTTP. 

Pengertian tersebut sesuai dengan yang diungkap di dalam ensiklopedia 

Wikipedia pada website www.wikipedia.com, yaitu sebagai berikut : 

An application service provider (ASP) is a business that provides 
computer-based services to customers over a network. Software 
offered using an ASP model is also sometimes called On-demand 
software or software as a service (SaaS). The most limited sense of 
this business is that of providing access to a particular application 
program (such as customer relationship management) using a 
standard protocol such as HTTP. 
The need for ASPs has evolved from the increasing costs of 
specialized software that have far exceeded the price range of 
small to medium sized businesses. As well, the growing 
complexities of software have led to huge costs in distributing the 
software to end-users. Through ASPs, the complexities and costs of 
such software can be cut down. In addition, the issues of 
upgrading have been eliminated from the end-firm by placing the 
onus on the ASP to maintain up-to-date services, 24 x 7 technical 
support, physical and electronic security and in-built support for 
business continuity and flexible working. 
www.wikipedia.com 
 
 

Online system dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas dapat 

kita simpulakan sebagai sistem yang menangkap, mengukur dan mengakui 

peristiwa ekonomi saat ini dan dilaporkan secara elektronik, tanpa adanya 
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dokumentasi yang berupa kertas, secara online. Dalam sistem online banyak 

informasi keuangan dan bukti-bukti audit yang tersedia hanya dalam formulir 

elektronik. Dokumen tradisional seperti pesanan pembelian, faktur, dan cek telah 

diganti dalam bentuk pesan elektronik, dan data akuntansi dalam bentuk formulir 

elektronik atau file.  online system merupakan sebuah system yang menggunakan 

layanan application service provider (ASP) untuk memperoleh akses bagi aplikasi 

e-Accounting kedalam prtokol standar networking, seperti HTTP. 

Konsep dari penggunaan akuntansi elektronik (e-accounting) dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai keseluruhan konsep real time information dan 

online system seperti yang telah dijelaskan pada sub sub bab sebelumnya. System 

e-accounting dapat juga dianggap sebagai system inter-organisasi karena 

kemampuannya untuk mengintegrasikan beberapa perusahaan secara elektronik. 

Dalam beberapa aplikasi operasi data akuntansi dapat dihasilkan sebagai produk 

hasil transaksi. Dalam kasus lain, informasi akuntansi dalam bentuk kertas-

berdasar dokumen dapat diubah menjadi data elektronik menggunakan scanner. 

Prosedur akuntansi mungkin akan menjadi otomatis dan berkembang dengan 

penggunaan teknologi dan elektronik yang memadai.  

Di dunia bisnis yang berputar sangat cepat, klien harus mempunyai kendali 

atas data keuangan untuk mengetahui  posisi keuangan mereka selama 24 jam 

setiap hari, dari manapun. Melalui  e-Accounting, kepentingan klien seperti diatas 

dapat dipenuhi dengan mudah. e-Accounting membantu sebuah bisnis menjaga 

data keuangan mereka dan menjaga perangkat lunak akuntansi mereka, menjamin 

lingkungan, membiarkan real time akses untuk para pemakai yang telah 
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terotorisasi, tanpa tergantung dengan tempat dimana mereka mengaksesnya. 

Untuk lebih jelas mengenai tata cara kerja dan alur kerja e-Accounting, peneliti 

akan membahasnya pada sub bahasan Alur Kerja e-Accounting 

 

5.3. Alur Kerja e-Accounting 

e-Accounting sangat sesuai bagi perusahaan yang mempunyai jaringan 

kerja di seluruh dunia. Perusahaan yang memiliki wilayah kerja di beberapa 

negara tidak lagi menemui hambatan dalam mengkonsolidasikan laporan-laporan 

keuangan yang di kantor-kantor cabang yang berbeda. Biaya yang diperlukan ntuk 

menyusun sebuah lapora keuangan konsolidasi juga tidak akan memakan biaya 

tinggi, karena semuanya sudah terintegrasi satu sama lain melalui program 

eAccouting. e-Accounting tidak hanya menyelesaikan permasalahan perusahaan 

dalam hal pemrosesan akuntansi, namun juga dapat membantu memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan perusahaan yang relevan dengan 

waktu saat itu. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Sajib Sanghi (2004). 

Today overseas clients expect financial solution providers to 
manage the business process, and not just transactions processing 
to enable the CFOs arrive at well-informed, educated decisions. 
This requires professionalism and articulation of executing things 
skillfully, adding value to the services through ethical business 
practices. As there is a gigantic need for real-time information on 
the trends and strategies, these operations need defined skill and 
professional expertise. Sajib Sanghi (2004). 
 

Untuk lebih memahami alur kerja e-Accounting, peneliti akan mengambil 

contoh sebuah ilustrasi sebagai berikut : 
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Mari kita mengambil contoh Perusahaan ABC Ltd. yang memiliki kantor 

pusat yang berlokasi di Malaysia; kantor penjualan di beberapa negara yang 

berbeda; unit produksi di Indonesia; Chan & Partner sebagai supervisor 

eAccouting yang berkantor di Singapura, dan General Manager yang seringkali 

melakukan perjalanan bisnis keluar negeri.  

Dengan model akuntansi konvensional, pertama kali yang dilakukan oleh 

perusahaan ABC Ltd. adalah mengumpulkan laporan-laporan baik pemasaran 

maupun produksi dari tiap-tiap kantor cabang yang tersebar lalu menyusunnya di 

kantor pusat dan menggabungkannya dengan menggunakan software akuntansi 

yang berada di kantor pusat. General Manager selaku pimpinan perusahaan 

kemungkinan juga tidak dapat secara langsung memeriksa laporan dan pelaporan 

keuangan yang telah dibuat oleh kantor pusat. Pemeriksaan seringkali akan 

dilakukan oleh auditor yang tidak berhubungan dengan departemen akuntansi. 

Pada situasi seperti ini setiap pihak hanya dapat mengakses data sesuai urutan 

sehingga membuat efisiensi menjadi terbatas. Selain itu, kadangkala laporan 

keuangan yang tersedia juga sudah berkurang kehandalannya mengingat waktu 

yang telah dihabiskan untuk mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan. 

e-Accounting menawarkan solusi yang sangat sederhana. Bayangkan 

apabila perhitungan diletakkan pada sistem e-Accounting perusahaan, di mana 

semua pengguna data akuntansi terhubung secara virtual dan dapat terintegrasi 

dari lokasi yang terpisah. Jaringan ini terjamin keamanannya, data dilindungi dan 

semua informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini seperti rangsangan 

bekerja secara online dengan menggunakan aplikasi yang sesuai, sehingga tidak 
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perlu lagi menunggu urutan untuk mengakses data. Penyusunan laporan keuangan 

dengan menggunakan e-Accounting akan digambarkan kedalam langkah-langkah 

seperti yan disebutkan dibawah ini : 

1. Pelanggan di seluruh dunia dapat mengakses situs perusahaan secara 

online. Mereka melihat katalog barang/jasa yang ditawarkan 

perusahaan secara online. Ketika mereka berminat dengan barang/jasa 

yang ditawarkan, konsumen dapat mengirimkan inquiry kepada 

perusahaan. 

2. Inquiry pemesanan diterima oleh tim penjualan dari tempat dimanapun 

dan kapanpun. Tim penjualan menerima data-data konsumen dan 

mengirimkan order pesanan kepada manajer cabang di Malaysia untuk 

meminta otorisasi. Setelah manajer cabang menyetujui permintaan 

pemesanan tersebut, maka tim penjualan akan menghubungi konsumen 

dan memberikan informasi lebih lanjut tentang persyaratan maupun 

aturan pembayaran dan mengirimkan faktur. 

3. Manajer cabang yang berada di Malaysia yang menerima order 

pemesanan yang dikirimkan oleh tim penjualan meminta informasi 

ketersediaan stock barang yang ada di pabrik di Indonesia. Ketika 

stock barang masih memungkinkan untk memenuhi pesanan, maka 

manajer cabang akan mengirimkan konfirmasi ketersediaan barang 

kepada tim penjualan dan perintah pengiriman kepada pimpinan di 

pabri Indonesia. 
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4. Pimpinan pabrik di Indonesia dapat mengakses aplikasi internal 

perusahaan dari kantor di Indonesia tanpa perlu mengeluarkan biaya 

untuk menelpon maupun scan. 

5. Laporan keuangan, laporan manajemen, laporan penjualan,  

pembayaran gaji perusahaan dan berbagai laporan manajemen lain 

dibuat secara terpsat dan terkonsolidasikan secara otomatis oleh 

system e-Accounting. 

6. General Manager yang memiliki movilitas tinggi dan tidak selalu 

berada di kantor pusat dapat mengakses dan memeriksa laporan 

keuangan yang dikeluarkan oleh e-Accounting dimanapun dan 

kapanpun selama masih tersedia layanan internet. 

7. Para pimpinan perusahaan juga dapat mengakses database klien 

maupun supplier dan melihat real time transaksi dan laporan keuangan 

dari manapun, termasuk dari rumah. 

8. Keseluruhan hubungan ntara satu peran dan peran lannya sebenarnya 

dihubungkan oleh database tersentralisasi yang diakses via internet 

untuk tujuan portabilitas dan untuk menghindari duplikasi informasi. 

9. Database yang tersentralisasi dan keseluruhan system e-Accounting 

diawasi oleh konsultan system, dalam hal ini adalah Chan & Partner. 

Ilustrasi proses aliran kerja operasional berdasarkan contoh perusahaan ABC Ltd.  

diatas dilukiskan pada gambar ilustrasi di bawah ini : 
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Gambar : 5.3. 
Kerja Operasional e-Accounting 

Sumber : Data diolah 
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5.4. Manfaat e-Accounting 

1. Kemampuan untuk meningkatkan client base dan Value Added 

Services 

Dengan e-accounting kita dapat menyusun sebuah database client dan 

customer komprehensif yang dikemudian hari, database tersebut dapat 

digunakan untuk meningkatkan pelayanan perusahaan pada  client dan 

customer. 

2. Computerized working  

e-Accounting bekerja terkomputerisasi secara keseluruhan, sehingga e-

Accounting tidak memerlukan segala macam catatan  atau dokumen 

dari kertas yang terkadang malah menimbulkan kekacauan. 

3. Meningkatkan kinerja secara keseluruhan 

Dengan databsase yang terintegrasi, e-Accounting dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan karena kesemua divisi telah 

terhubungan antara yang satu dengna yang lain sehingga trial dan eror 

yang terjadi pada hubungan tiap-tiap divisi didalam perusahaan dapat 

segera terselesaikan. 

4. Menambah ruangan kantor untuk operasional inti perusahaan 

e-Accounting tidak memerlukan ruangan yang luas untuk bekerja. 

Karena itulah, ruang yang sedianya biasa digunakan untuk pengerjaan 

akuntansi sistem lama dapat diberdayakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan yang lebih inti. 
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5. Mereduksi Biaya 

Biaya yang dapat tereduksi oleh e-Accounting sangat banyak, salah 

satunya adalah biaya gaji untuk akuntan, biaya waktu pemrosesan, 

biaya perawatan ruangan, biaya transaksi dan lain sebagainya. 

6. Efisiensi  

e-Accountant dapat bekerja 24 jam sehari tanpa libur maupun jatuh 

sakit. 

7. Reliabilitas  

e-Accountant bertanggungjawab pada keakuratan data akuntansi dan 

dapat bekerja mengikuti deadline maupun sesuai dengan waktu yang 

kita inginkan. 

8. Keamanan 

Data akuntansi yang tersimpan pada e-Accounting tersimpan secara 

rapi dan akurat, selain itu penyusunan data yang terdapat pada 

eAccounting dapat membantu perusahaan untuk megawasi dan 

mengkoordinasi aktivitas perusahaan 

9. Fokus masa depan 

e-Accounting dapat menyediakan laporan tentang situasi keuangan 

perusahaan secara real time sehingga berdasarkan laporan tersebut, 

perusahaan dapat merencanakan rencana masa depan perusahaan dan 

dapat meningkatkan kewaspadaan.  
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BAB VI 

PENGEMBANGAN KONSEP E-ACCOUNTING  

DALAM SIKLUS AKUNTANSI 

 

Teknologi komputasi client-server khususnya yang menggunakan 

teknologi internet, intranet dan teknologi basis data semakin berkembang pesat, 

sejalan dengan itu kebutuhan akan aplikasi sistem informasi yang tidak dibatasi 

ruang dan waktu juga semakin meningkat. Fasilitas e-Accounting dengan 

perangkat teknologi penunjangnya memungkinkan dikembangkannya siklus 

akuntansi stansar menjadi suatu sistem informasi manajemen asset, kas, 

pendapatan dan pembelian. Pengembangan siklus akuntansi standar menjadi 

siklus akuntansi e-Accounting memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 

kemudahan dalam mendistribusikan program aplikasi, mudah dan praktis karena 

dapat diakses dari manapun dan kapanpun, memiliki akses informasi yang lebih 

cepat, murah dan lebih baik serta mampu menurunkan biaya atas kebutuhan 

penyampaian dan penyebaran informasi. Pada bab ini, peneliti mencoba 

menyampaikan keunggulan pengembangan konsep e-Accounting dalam 

manajemen organisasi. 

 

6.1. Siklus Pendapatan dalam e-Accounting   

6.1.1. Siklus Pendapatan 

Siklus pendapatan merupakan suatu perulangan dari aktivitas bisnis dan 

operasi pengolahan informasi yang berhubungan dengan menyediakan barang-
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barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan pembayaran. Tujuan utama 

dari siklus pendapatan ini adalah menyediakan produk yang tepat pada waktu 

yang tepat di tempat yang tepat dengan harga yang tepat pula. 

Pengolahan pendapatan dengan pengolahan siklus pendapatan e-

Accounting sangat membantu perusahaan e-Commerce yang notabene 

transaksinya menggunakan transaksi digital. Transaksi digital memberikan suatu 

implikasi bagi perusahaan bahwa segala penerimaan dari berbagai pihak harus 

melewati pihak ketiga, seperti bank maupun perusahaan penyedia jasa keuangan 

lainnya. 

 

6.1.2. Pengertian Pendapatan 

Masyarakat awam seringkali dibingungkan oleh pemakaian kata 

pendapatan dan penghasilan, kebanyakan dari masyarakat menganggap bahwa 

pendapatan dan penghsilan mempunyai pengertian yang sama. Pada 

kenyataannya, bila kita mengacu pada ketetntuan SAK, pendapatan dan 

penghsilan sangatlah berbeda satu sama lain. Pendapatan adalah arus masuk bruto 

dari manfaat ekonomi yang berasal dari operasi utama perusahaan, sedangkan 

penghasilan merupakan kenaikan ekonomi yang bukan berasal dari operasi utama 

perusahaan. 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivita normal perusahaan selama suatu periode bila 
arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak 
berasal dari kontribusi pananaman modal. 
(PSAK No. 23 (2007 ; par 06)) 
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Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 
satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 
asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan 
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 
(PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 
Keuangan (2007 ; par 49 poin a)) 
 
 

6.1.3. Pengertian Manajemen Pendapatan 

 Manajemen pendapatan (revenue management) adalah proses memahami, 

mengantisipasi dan menanggapi perilaku konsumen dalam rangka memaksimisasi 

pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit). Khusus memaksimisasi profit, 

perusahaan yang mengatur pendapatannya bisa melakukan manipulasi harga. 

Manajemen ini tidak bisa serta-merta diterapkan untuk semua jenis industri. Ada 

kriteria yang harus dipenuhi: 

1. Produknya tak tahan lama (perishable)  

2. Kapasitas produk atau layanan dibatasi.  

3. Segmentasi Pasar.  

4. Produk atau layanan bisa dijual di muka.  

5. Biaya variabel lebih kecil.  

6. Permintaan terhadap produk atau jasa berbeda setiap waktu. 

 

6.1.4 Konsep siklus pendapatan menuju manajemen pendapatan 

 e-Accounting 

Manajemen pendapatan yang merupakan aplikasi dari eAcccounting 

merupakan suatu penggabungan antara konsep online system dengan business 

intelligence. Bernard Liautaud (2001), seorang ahli system internasional dalam 
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salah satu wawancara majalah IT memberikan penjelasan bahwa business 

intelligence adalah seperangkat software yang memungkinkan orang untuk 

mengakses data dengan sangat mudah dan dapat pula menganalisa data tersebut 

dan mengirmkannya kepada yang lain.  

MR. LIAUTAUD: Business intelligence is a set of software 
solutions that enable people to access the data in a very easy way 
and to analyze that data and to share it with others. 
Data is very complicated, so the first thing is to present the data in 
a way that is meaningful for business users through the use of 
business terminology. Once that is done, the users are able to, by 
themselves, without going through the company's information-
technology department, interact with that data. 
So if I want to understand what are the sales of this particular 
product in this particular geography in the past six months, I can 
ask that question almost in my natural language and I will get the 
result. 
WSJ: What's a good example of how a company is doing that? 
MR. LIAUTAUD: Business intelligence is used in all departments 
of the company. Companies want to understand who are the most 
profitable customers, for instance, or to understand what are the 
products that are the most successful. 
One example we have is there's a company called Arjo Wiggins 
Appleton, which is a paper company. They were using a rule of 
thumb that they should always push the heavyweight paper to the 
customers because they assumed that was the most profitable for 
them. Looking at all of the data, they realized the most profitable 
products weren't heavyweight papers, they were the midweight 
papers. So that's an example of a better business decision just 
based on simple analysis of data. 
WSJ: At the onset of the recent technology-sector downturn, tech 
companies like Cisco Systems that used business-intelligence 
software were blindsided just like the others that didn't. How do 
you explain that? 
MR. LIAUTAUD: What we're seeing here is that very well-run 
companies and companies that are very well automated, e-business 
savvy and have a very good understanding of their data can be 
surprised. The reason is -- and we're now touching a very 
interesting trend -- is that businesses operate in a very much more 
complicated way than before, where they don't operate by 
themselves, they operate with a sophisticated network of partners, 
suppliers and customers. 
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What happened in the Cisco example is they had excess inventory. 
But I believe one other reason is while they have good visibility on 
their own systems, they did not yet have good visibility for all their 
partners, suppliers and customers. 
One thing we have put in place, which we think is a critical 
element of business intelligence, is the sharing of information 
among partners. If you look at how this works today, companies 
have data, essentially their own data, but in order to operate they 
need data from others. The data coming from the other partners is 
not well integrated. What we've enabled companies to do in the 
past two years is this concept of business intelligence extranets, or 
a B.I. network, where a company can now make available data to 
its business partners. 
I no longer need to send a customer or supplier bits of data, I can 
let the supplier come into my database and look into it. I think the 
visibility throughout the extended enterprise is going to be key 
because probably the top thing on the minds of CEOs right now is 
not getting surprised. 
WSJ: To what extent can business-intelligence software be used to 
handle online data today? 
MR. LIAUTAUD: If you look at business-to-consumer e-
commerce, the nirvana of business intelligence for online 
consumer information is how do you link demographics and 
expressed preferences and observed behaviors and transactional 
data. That's extremely hard to do because the information is 
logged in different systems and because of the massive amounts of 
information.Bernard Liautaud (2001) 
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Gambar 6.1. 

Bagan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fouad Nakhle (2006) 

 

Pada gambar manajemen pendapatan di bagan 6.1 digambarkan bahwa 

antara konsumen dan perusahaan mempunyai kemampuan untuk saling 

berinteraksi dengan menggunakan system online seperti yang telah disebutkan 

dalam bab sebelumnya. Melalui system relationship online tersebut, konsumen 

dapat melakukan pemesanan, pembayaran maupun kontrak dengan perusahaan. 

Dimana secara otomatis, data tentang penjualan masuk pada manajemen hutang 

(Credit management) dan data tentang konsumen masuk pada data manajemen 

kualitas konsumen (customer data quality manajemen). 
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Penjualan, pemesanan dan kontrak yang dilakukan konsumen dengan 

perusahaan menghasilkan tagihan (bill/invoice) dari perusahaan yang dialamatkan 

pada konsumennya. Data-data Bill dan Invoice yang dialamatkan pada konsumen 

dipisahkan menjadi dua manajemen yaitu collection activities dan self-service 

account management. Collection activities merupakan suatu system, dimana dia 

mengumpulkan data-data tentang jumlah tagihan konsumen dan waktu jatuh 

tempo tagihan. System ini merupakan system yang menginformasikan kepada 

konsumen tentang waktu jatuh tempo kredit. Sedangkan self-service account 

management merupakan suatu system manajemen yang memungkinkan 

konsumen untuk melakukan proses pembayaran kepada perusahaan secara 

langsung tanpa melalui perantara bank ataupun pihak ketiga lain. Ketika 

konsumen melakukan pembayaran, system akan mengakui sebagai revenue, 

sedangkan apabila konsumen dianggap tidak memungkinkan untuk melunasi 

tagihan dari perusahaan, perusahaan dapat menghapuskan hutang (write off bad 

debt).  

Seluruh aktivitas dari system pendapatan ini menggunakan konsep 

software business intelligence. Dengan business intelligence, perusahaan dapat 

secara mudah melihat data-data yang terkumpul segan spesifikasi tertentu dan 

menganalisisnya, hal ini sangat berguna untuk menentukan produk apa yang 

banyak digemari oleh pembeli, cara bertransaksi seperti apa yang disukai oleh 

pembeli dan lain sebagainya. Data-data tersebut sangat membantu perusahaan 

untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan kedepannya. 
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Sedangkan pada gambar 6.2 merupakan bagan ringkas dari sistem arus 

pembayaran konsumen. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa 

masyarakat / konsumen dan supplier dapat melakukan self-service interaction 

dalam proses pembayaran yang mereka lakukan. Pada saat masyarakat/konsumen 

ataupun supplier melakukan pembayaran digital secara langsung melalui inquiry 

perusahaan, namun hasil setiap data dan informasi mengenai alat dan jenis 

pembayaran tersebut akan langsung dikirimkan kepada pihak bank untuk diproses 

lebih lanjut.  

Setelah bank memastikan keadaan rekening masyarakat/ konsumen 

ataupun pelanggan memenuhi syarat kualifikasi bank untuk memproses 

permintaan pembayaran dari masyarakat/konsumen atau supplier tersebut, maka 

data dan informasi konsumen akan diteruskan kepada perusahaan untuk kemudian 

akan diproses lebih lanjut menurut arus bisnis internal perusahaan. Arus bisnis 

internal perusahaan akan didukung oleh dua sistem pendukung aktivitas inti yaitu 

integrated intelligence dan integrated back-office operation. 

Integrated back-office merupakan suatu software yang berfungsi sebagai 

pengatur dan pengklasifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan. Integrated 

back-office lebih difokuskan pada penyusunan jurnal, anggaran, manajemen kas, 

pajak dan hal-hal teknis akuntansi lainnya. 

Sedangkan pada integrated intelligence merupakan suatu sistem yang 

difokuskan pada program analisis keuangan perusahaan. sistem ini dirancang 

untuk memberikan analisis berdasarkan hasil biaya menurut anggaran dan riil 

yang dikeluarkan, laporan analisis hingga pada matrik analisis kinerja.. 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


106 
 

Gambar 6.2. 

Arus Pembayaran Konsumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fouad Nakhle (2006) 
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6.2. Siklus Pengeluaran dalam e-Accounting 

6.2.1. Siklus Pengeluaran 

 Siklus pengeluaran sangat erat hubungannnyaa dengan cash outflows, baik 

aktivitas yang menimbulkan cash outflows di masa sekarang maupun di masa 

depan. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalisir total 

biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan jasa. Didalam 

siklus pengeluaran terdapat tiga kegiatan dasar yang berlangsung didalamnya, 

yaitu 1) aktivitas pemesanan barang, perlengkapan maupun jasa, 2) penrimaan dan 

penyimpanan pemesanan, 3) pembayaran untuk barang-barang yang telah dipesan. 

Dari ketiga aktivitas tersebut dapat dilihat bahwa pembayaran menjadi hal terakhir 

yang dilakukan pada siklus pengeluaran. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa 

dalam siklus pengeluaran akan terjadi suatu akun hutang dagang, karena 

pembayaran dilakukan setelah barang diterima.  

 Hutang dagang yang timbul dari siklus pengeluaran bisa jadi menimbulkan 

masalah bila tidak tertangani dengan baik. Melalui konsep e-Accounting, hutang 

dagang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu mengontrol 

hutang dagang perusahaan agar tidak terjebak dalam debt trap. 

 

6.2.2. Pengertian Hutang Dagang 

 Hutang dagang merupakan salah satu jenis akun yang berada di bawah 

akun kewajiban. Kewajiban didalam akuntansi mempunyai pengertian sebagai 

hutang perusahaan yang menyebabkan pengurangan aktiva di masa depan.  

Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul 
dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan 
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mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang 
mengandung manfaat ekonomi. 
(PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 
Keuangan (2007 ; par 49 poin b)) 

 
Liabilities are the things that you owe. Liabilities require the 
future sacrifice of assets. In most of the transactions in our 
examples, we have been assuming that we paid cash. In business, 
however, credit is often used rather than paying with cash or a 
check. If we purchase something on credit, the credit will be to 
Accounts payable rather than to Cash. (Haber, 2004) 
 
Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa 
perusahaan mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. 
Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk 
bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. 
Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi 
dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Ini biasanya 
memang demikian, misalnya dengan disertai jumlah yang terutang 
dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun, kewajiban juga 
timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan 
untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak 
dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu kebijakan, 
perusahaan memutuskan untuk menarik kembali produknya yang 
cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang 
dharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban.  
(PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 
Keuangan (2007 ; par 53)) 

 

 Dalam penelitian ini, system manajemen hutang yang dirancang adalah 

hutang dari hutang dagang. Hutang dagang muncul ketika perusahaan membeli 

sesuatu melalui transaksi kredit. Barang yang dibeli dengan menggunakan system 

kredit bisa berupa persediaan, perlengkapan kantor maupun peralatan dan lain 

sebagainya, seperti yang diutarakan oleh Haber (2004 pg 80). 

Accounts payable is a frequently used account—it is used 
whenever a company buys anything on credit. This might be 
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inventory, office supplies, or equipment. When the merchandise is 
received, the company debits the appropriate account for whatever 
is received (Inventory if inventory was received; Office supplies if 
paper clips were received, and so on) and credits Accounts 
payable. When payment is made, the company debits Accounts 
payable (which reduces the amount owed—since the company is 
making a payment, it no longer owes that amount) and credits 
Cash. (Haber, 2004) 

 

6.2.3. Pengertian Manajemen Pembelian 

 Hutang dagang seringkali dilakukan oleh perusahaan, hal ini dapat 

dimaklumi mengingat arus perputaran uang di perusahaan tidak selamanya lancar. 

Ketika perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk pembelian barang, 

sedangkan arus yang keluaar lebih banyak daripada arus yang masuk, salah satu 

cara penyelesaian yang sapat dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhannya itu dengan melakukan hutang dagang. Ketika perusahaan tidak bisa 

memanjemen hutang dengan cermat, hutang tersebut dapat menjebak perusahaan 

kedalam jebakan kredit (debt trap). Aplikasi manajemen hutang dagang ini dapat 

membantu perusahaan untuk mengatur hutang yang dia ambil sehingga tidak 

terdapat potensi perusahaan untuk masuk ke dalam jebakan kredit (debt trap). 

 

6.2.4. Konsep siklus pengeluaran menuju manajemen pembelian 

 eAccounting 

 Manajemen pembelian di dalam konsep aplikasi ini dibagi menjadi tiga 

alur yaitu alur 1) alur proses persetujuan order pembelian sampai pada pengiriman 

barang ; 2) alur proses persetujuan faktur ; 3) alur proses pembayaran. Dari 
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keseluruhan proses ini dilaksanakan secara elektronik atau online, karena itulah 

aplikasi ini dinamai procure e-payment process. 

 

6.2.4.1.Proses Persetujuan Order Pembelian 

Secara garis besar, manajemen pembelian ini dapat dilihat di gambar 6.3 di 

halaman selanjutya. Gambar 6.3 tersebut menggambarkan hal sebagai berikut : 

1. ketika unit pembelian ingin membuat order pembelian, dia bisa 

mengecek ketersediaan dana yang tersedia pada perusahaan. 

2. ketika dana untuk pembelian tidak tercukupi, unit pembelian dapat 

melihaat dana cadangan yang bisa digunakan untuk melakukan 

transaksi. 

3. unit pembelian memasukkan order pembelian ke dalam system, ketika 

system melihat order pembelian dapat dilakukan (dengan melihat 

ketersediaan kas), system akan meneruskan order tersebut kepadaline 

departemen. 

4. line departemen menverifikasi jenis pengeluaran yang diminta oleh 

unit pembelian. Ketika dianggap pembelian yang dilakukan relevan 

dan memenuhi kualifikasi, line  departemen meneruskan order 

kepadapengontrol keuangan. Ketika order pembelian yang diajukan 

oleh unit pembelian dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk 

diadakan pembelian, line departemen dapat menolak order pembelian 

yang disampaikan kepada unit pembelian. 
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5. kontrol system yang ketiga dilakukan oleh pengontrol keuangan. 

Apabila bagian pengotrol keuangan menganggap order pembelian 

yang diajukan dapat dilaksanakan, bagian pengontrol keuangan akan 

menghubungi bagian supplier dan mengadakan perjanjian terhadap 

segala persyaratan-persyaratan. Di bagian ini, terjadi tukar menukar 

data dari perusahaan kepada supplier. pada saat inilah supplier akan 

mengirimkan pre-payment, yaitu sejenis faktur yang diberikan 

sebelum barang dikirimkan. 

6. supplier mengirimkan barang yang dipesan kepada unit pembelian. 

Dan memberikan faktur pembelian. 

7. unit pembelian sebagai penerima barang akan menerima faktur yang 

diberikan oleh supplier, dan mencocokkan antara barang yang dikirim, 

order pembelian dengan faktur yang diberikan. 

Gambar alur dari proses persetujuan order pembelian dapat dilihat pada gambar 

6.3. di bawah ini : 
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Sumber : Data diolah 

Gambar 6.3. 
Procure e-Payment Process 

Permintaan Order Pembelian 
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6.2.4.2.Proses Persetujuan Faktur 

 Setelah supplier mengirimkan barang dan faktur telah diterima oleh unit 

pembelian,unit pemebelian akan meminta persetujuan pembayaran dengan 

menyertakan faktur yang telah diterima dari supplier kepada line departemen. 

Line departemen akan mencocokkan pre-payment dengan faktur. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan oleh line department disini adalah mengenai jumlah faktur dan 

saldo total, status pengiriman, status pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan 

saldo hutang. Ketika dirasa faktur yang diberika asli dan sesuai dengan pre-

payment yang ada pada line departemen, line department akan mengotorisasi 

faktur dan permintaan pembayaran secara system maupun dokumen.  

Sebagai salah satu bentuk internal control, ketika jumlah saldo faktur 

tergolong jumlah yang cukup besar, dibutuhkan satu pihak lagi sebagai otorisasi 

kedua, dimana dalam hal ini pihak ke dua tersebut adalah pengontol keuangan. 

Pengontrol keuangan bertugas memberikan otorisasi faktur dalam jumlah yang 

sangat besar lalu mengirimkan kembali faktur dan permintaan pembayaran yang 

telah disetujui kepada line departemen. 

Proses persetujuan faktur pembayaran dapat dilihat pada gambar 6.4. pada 

halaman selanjutnya : 
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Gambar 6.4. 
Procure e-Payment Process 

Persetujuan Permintaan Pembayaran 
 

Sumber : Data diolah 
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6.2.4.3.Proses Pembayaran Faktur 

 Faktur yang telah disetujui proses pembayrannya oleh pengontrol 

keuangan kembali ke line departemen. Line departemen akan melakukan 

pengecekan terhadap ketersediaan kas perusahaan dan melihat proses pembayaran 

apakah dilakukan secara individu atau golongan. Setelah melakukan proses 

pencocokkan, line department akan menentukan apakah peembayaran dilakukan 

secara keseluruhan atau tidak, lalu line departemen akan menyetujui permintaan 

pembayaran dan mengirimkannya kepada bendahara.  

Bendahara mempunyai tugas untuk memonitoring semua kas yang masuk 

dan keluar. Permintaan pembayaran yang dikirimkan oleh line departemen akan 

diteliti oleh bendahara, ketika dinilai tidak ada keraguan terhadap permintaan 

pembayaran tersebut, bendahara akan mengotorisasi permintaan pembayaran lalu 

mengirimkan dana yang sesuai dengan permintaan pembayaran kepada supplier. 

untuk lebih jelasnya, proses ini dapat dilihat alurnya pada gambar 6.5. 

  Segala faktur dan pembayaran-pembayaran lain yang dikirimkan oleh 

bendahara dapat dilakukan dengan menggunakan EDI/XML, Self Billing / 

ERRS(consigned Inventory usage), iSupplier portal maupun service invoices. 

Seperti yang digambarkan pada gambar 6.6. 
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6.3. Siklus Produksi dalam e-Accounting 

6.3.1. Siklus Produksi 

Siklus produksi merupakan perulangan dari suatu aktivitas bisnis dan 

operasi pengolahan data yang terkait dengan pembuatan produk. Dalam siklus 

produksi pada Romney dan Steinbert terdapat empat aktivitas inti yang menyusun 

sebuah siklus produksi, aktivitas tersebut antara lain adalah : 

• Desain produk 

Tujuan dari desain produk ini adalah untuk mendesain sebuah produk 

yang selain sesuai dengan permintaan pelanggan baik kualitas, 

ketahanan dan fungsinya namun biaya produksi yang terjadi juga dapat 

diminimalisir.  

• Perencanaan dan penjadwalan 

Perencanaan dan penjadwalan merupakan usaha perusahaan dalam 

mengembangkan rencana produksi yang lebih efisien dalam 

mempertemukan keseimbangan antara produksi produk pesanan dengan 

produk yang diproduksi untuk antisipasi permintaan selanjutnya dalam 

jangka waktu pendek dimana biaya-biaya yang terjadi juga dapat 

ditekan. 

• Operasional Produksi  

Operasional produksi sangat bermacam variasinya, tergantung jenis 

produk dan tingkat otomatisasi produksi yang terjadi. Otomatisasi 

produksi dapat dilakukan dengan bantuan computer-integrated 

manufacturing (CIM) sebagai robot pengontrol mesin produksi. Sebagai 
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seorang akuntan kita memang tidak diwajibkan untuk menguasai CIM, 

tapi kita dituntut untuk mengetahui apa pengaruh CIM terhadap biaya 

produksi. 

• Akuntansi Biaya 

Tujuan akuntansi biaya didalam siklus produksi adalah untuk 

menyajikan informasi 1) tentang perencanaan, pengendalian dan 

pengevaluasian kinerja operasi produksi; 2) akurasi data biaya yang 

digunakan untuk menetapkan harga produk dan keputusan bauran 

produk; 3) mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan 

untuk mengkalkulasi persediaan untuk laporan keuangan. 

Dari keempat aktivitas didalam siklus produksi diatas, yang sangat erat 

kaitannya dengan profesi akuntan adalah aktivitas akuntansi biaya. Untuk 

memnuhi tujuan akuntansi biaya yang pertama seperti yang disebutkan diatas, 

Sistem Informasi Akuntansi harus dapat mengumpulkan data real-time aktivitas 

produksi sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat waktu. 

Karena itulah diperlukan suatu sitem yang dapat mengumpulkan data real-time 

secara cepat, terstruktur dan terintegrasi. Disinilah peranan e-Accounting sangat 

penting, karena sebagai system yang terhubung secara online dan terintegrasi, 

eAccounting mampu mengumpulkan data-data produksi dari beberapa pabrik 

yang tersebar pada wilayah yang berbeda, mengumpulkannya menjadi satu dan 

mengolahnya menjadi informasi yang berguna bagi manajemen. 

Berdasarkan siklus produksi tersebut, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk perhitungan biaya produksi. Salah satu yang perlu diperhatikan 
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adalah akuntansi untuk aktiva tetap (Romney dan Steinbart). SIA untuk aktiva 

tetap harus dapat mengumpulkan dan memproses informasi tentang gedung, tanah 

dan peralatan yang digunakan pada siklus produksi. Asset tersebut 

menggambarkan jumlah porsi aktiva tetap yang signifikan dari total aktiva tetap 

keseluruhan sehingga perlu dimonitoring sebagai investasi. 

Accounting for Fixed Assets: 
– The AIS must collect and process information about the 

property, plant, and equipment used in the production cycle. 
– These assets represent a significant portion of total assets for 

many companies and need to be monitored as an investment.  
(Romney dan steinbart) 
 
Yang perlu diperhatikan pada akuntansi aktiva tetap adalah penawaran 

yang kompetitif, jumlah orang yang terlibat, pembayaran, pengendalian, dan 

penghentian. Dengan system e-Accounting, akuntansi biaya dari siklus produksi 

ini dapat dikembangkan menjadi manajemen aktiva tetap, dimana manajemen 

aktiva tetap ini adalah salah satu fungsi manajemen yang nantinya akan 

menyediakan informasi yang menjadi unsur dari perhitungan akuntansi biaya 

pada siklus produksi. 

 

6.3.2. Pengertian Aset Tetap 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan, yang dimaksudkan dengan aset adalah manfaat ekonomi masa depan 

yang memberikan potensi sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus 

kas dan setara kas kepada perusahaan. 
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Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 
masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 
(PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 
Keuangan (2007 ; par 49 poin a))  
 

Manfaat ekonomi dari asset dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan 

merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan maupun berbentuk 

sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara dn kemampuan unutk 

menguraungi pengeluaran kas. 

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam asset adalah 
potensi dari asset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik 
langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada 
perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang 
produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional 
perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah 
menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk 
mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat 
penggunaan proses produksi alternative.  
(PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 
Keuangan (2007 ; par 53)) 
 
Aset merupakan hak milik perusahaan, dimana perusahaan mengeluarkan 

biaya untuk mendapatkannya dan memeliharanya baik yang berupa biaya yang 

telah digunakan maupun biaya dibayar dimuka. Perusahaan berhak megeluarkan 

lisensi, merek dagang, hak cipta dan monopoli.  

Assets can be thought of as the things you own, the things you have 
rights to, and expenses that have been paid for and have not yet 
been used up. The things a company owns include cash, 
investments, inventory, land, buildings, equipment, vehicles, 
furniture, and fixtures. Assets that represent items the company has 
rights to include licenses, trademarks, copyrights, and franchises. 
An asset that represents an expense that has been paid for and not 
yet used up is a prepaid expense. (Haber, 2004 pg 60) 
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Aset yang menjadi focus utama pada penelitian ini bukanlah merupakan 

asset keseluruhan, namun hanya terbatas pada aset tetap (aktiva tetap). 

Berdasarkan pengertian yang didapatkan dari SAK (2007), IAS (2006) dan Haber 

(2004), kita dapat mengartikan aset tetap (aktiva tetap) sebagai aset berwujud yang 

dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, direntalkan 

kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk 

digunakan selama lebih dari satu periode. Dalam akuntansi internasional, aktiva 

tetap biasa diistilahkan sebagai Property, plant, and equipment. 

Aset tetap adalah asset berwujud yang : 
(a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain yang atau 
untuk tujuan administrative; dan 

(b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.  
(PSAK No. 16 (2007 ; par 06)) 
 
Property, plant, and equipment are tangible items that are 
• held for use in the production or supply of goods or services, for 
rental to others, or for 
administrative purposes; and 
• expected to be used during more than one period. 
(IAS No. 15 (2006 ; par 3) 
 
Fixed assets are also called plant assets or plant, property, and 
equipment. All of these terms are synonymous. Three common 
traits of these assets are that they are used in the operation of the 
business, they last more than one year, and they usually are fairly 
expensive. (Haber, 2004 pg 73) 
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6.3.3. Pengertian Manajemen Aktiva Tetap 

Banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan istilah manajemen 

aset. Pengertian aset sendiri adalah aktiva berwujud yang memiliki umur yang 

lebih panjang dari satu tahun. Sedangkan manajemen asset, secara umum 

didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dikaitkan dengan 

mengidentifikasi aset apa yang diperlukan, bagaimana cara mendapatkannya, cara 

mendukung dan memeliharanya, serta cara membuang atau memperbaruinya 

sehingga aset tersebut secara efektif dan efisien dapat mewujudkan sasaran.  

Sedangkan secara khusus manajemen aktiva tetap didefinisikan sebagai 

serangkaian disiplin, metode, prosedur dan tool untuk mengoptimalkan dampak 

bisnis keseluruhan atas biaya, kinerja dan paparan risiko (terkait dengan 

ketersediaan, efisiensi, umur pakai, dan regulasi/keselamatan/kepatuhan pada 

aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan.  

e-Accounting dengan fungsi sebagai manajemen aktiva tetap berbasis 

intrernet yang terintegrasi bertujuan untk mengelola dan mengatur barang 

inventaris milik atau kekayaan organisasi. yang memungkinkan pengecekan dan 

pengawasan secara langsung melalui jaringan komputer dari organisasi paling atas 

ke yang paling bawah dengan cakupan wilayah geografis yang tak terbatas. Dari 

sistem ini diharapkan pemeliharaan terhadap aset-aset penting yang diperlukan 

untuk menunjang kegiatan operasional organisasi menjadi lebih terkontrol, dan 

semua potensi yang dimiliki aset tetap dapat dikelola dan dimanfaatkan secara 

optimal untuk menunjang kegiatan operasional organisasi. 
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 Manajemen aktiva tetap fokus pada pengelolaan aktiva tetap secara 

efisien. Beberapa elemen dasar dari manajemen aktiva tetap adalah:  

a.  Mengumpulkan informasi detail atas aktiva tetap.  

 Pengumpulan informasi dasar mengenai aktiva tetap yang dimiliki 

dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan infrastruktur dan membuat keputusan yang tepat atas aset 

tersebut. Informasi detail atas aset tersebut meliputi informasi aktiva 

tetap mengenai jenis, umur, ukuran, material konstruksi, lokasi aset, 

dan tanggal instalasi; penilaian atas kondisi dan kinerja aset termasuk 

informasi mengenai pengoperasian, riwayat pemeliharaan dan 

perbaikan, dan perkiraan sisa umur ekonomis aktiva tetap tersebut; 

serta informasi mengenai nilai dari aktiva tetap, termasuk nilai 

historis, nilai depresiasi dan biaya penghentian aktiva tetap.  

b.  Menganalisa data untuk menentukan prioritas dan mengambil 

keputusan yang lebih baik atas aktiva tetap.  

 Dengan manajemen aktiva tetap, manajemen perusahaan 

mengaplikasikan berbagai teknik analisis untuk mengidentifikasikan 

pola atau trend penting dari data aktiva tetap yang dimiliki, 

melakukan asesmen risiko dan membuat prioritas risiko, serta 

mengoptimalkan keputusan-keputusan dalam hal pemeliharaan, 

perbaikan maupun penggantian aset.  

 Contoh:  

1) Melakukan analisis biaya siklus hidup aktiva tetap.  
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2) Pengukuran risiko.  

c.  Mengintegrasikan data dan pengambilan keputusan dalam 

perusahaan. 

Manajemen meyakinkan bahwa informasi yang dikumpulkan telah 

sesuai dan diorganisasikan sehingga dapat diakses oleh pihak yang 

berwenang dan memerlukannya. Selain itu, database perusahaan 

sebaiknya terintegrasi, contoh data keuangan dan data 

instalasi/produksi/pabrik/unit pengolahan saling mendukung dan 

idealnya setiap aset mempunyai tanda pengenal khusus yang 

digunakan dalam perusahaan. Sehubungan dengan pengambilan 

keputusan, semua unit yang berkaitan harus berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan utama dengan meyakinkan bahwa semua 

informasi yang relevan telah dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan tersebut.  

d.  Menghubungkan strategi untuk menunjukkan kebutuhan infrastruktur 

dalam rangka tujuan pelayanan, anggaran operasi, dan rencana 

pengembangan modal  

Tujuan perusahaan untuk memenuhi tingkat jasa pelayanan yang 

diinginkan merupakan pertimbangan utama dalam strategi aset 

manajemen perusahaan. Setelah manajemen mengidentifikasi dan 

meranking kebutuhan infrastrukturnya, kemudian ditentukan jenis dan 

jumlah investasi yang diperlukan guna memenuhi tujuan pelayanan 

yang diinginkan. Keputusan dalam hal pemeliharaan aset, perbaikan 
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dan penggantian aset, pada gilirannya akan dikaitkan dengan 

kebutuhan dana jangka pendek dan jangka panjang yang dicerminkan 

dalam anggaran operasional dan rencana pengembangan modal yang 

sesuai.  

 

6.3.4. Konsep Siklus Produksi Menuju Manajemen Produksi (Aktiva Tetap) 

 eAccounting 

Pada sub bab manajemen aset ini, penulis mengkonsep suatu system 

informasi akuntansi unutk aktiva tetap dengan melakukan dua bentuk alur aktiva 

tetap, yaitu aktiva tetap dalam masa perolehan dan aktiva tetap pada tahun 

berjalan. 

 

6.3.4.1.Alur Sistem Informasi Aktiva Tetap dalam Masa Perolehan 

 Pada alur system informasi aktiva tetap dalam masa perolehan ini hanya 

membatasi system aktiva tetap pada saat pembelian dan perlakuan yang system 

kenakan pada aset selama proses perolehan aset sampai aset siap digunakan oleh 

perusahaan. Alur system informasi aktiva tetap dalam masa perolehan 

diilustrasikan pada bagan 6.7 di bawah ini : 
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Penjelasan Alur system informasi aktiva tetap dalam masa perolehan pada bagan 

6.7. adalah sebagai berikut : 

1. Pembelian aset dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Ketika 

dilakukan secara kredit, maka perusahaan akan menerima faktur dari 

penjual. Demikian pula ketika perusahaan membeli aktiva dengan tunai, 

maka akan timbul bukti pembelian aktiva tunai. 

2. Ketika perusahaan membeli aktiva, dan meng-entry ke dalam system maka 

akan terjadi penjurnalan penamabahan aktiva otomatis yang akan 

dilakukan oleh system. 

3. System akan mengklasifikasikan aktiva tersebut masuk kedalam aktiva 

pada divisi/departemen/proyek tertentu didalam perusahaan dengan 

maksud sebagai media control perusahaan untuk mengawasi aset 

perusahaan. 

4. Masing-masing aset yang dibeli oleh perusahaan akan ditambahkan 

barcode scanner yang didalamnya terdapat informasi-informasi aset, 

termasuk foto penenggung jawab aset didalam perusahaan. 

5. Ketika aset melewati scanner perusahaan, akan terlihat data-data informasi 

tentang aset dan operator dapat memverifikasi informasi mengenai 

kesesuaian penanggugjawab aset yang terdapat didalam barcode scanner 

dengan yang bertindak sebagai “pemilik” aset dalam kehidupan nyata. 
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6.3.4.2.Alur Sistem Informasi Aktiva Tetap pada Tahun Berjalan 

Pada alur system informasi aktiva tetap pada waktu berjalan, penulis 

membatasi pembahasan system aktiva tetap setelah masa perolehan (pada waktu 

berjalan) dan perlakuan yang system kenakan pada aset selama waktu berjalan 

oleh perusahaan. Alur system informasi aktiva tetap pada tahun berjalan 

diilustrasikan pada bagan 6.8 di bawah ini, dimana penjelasan dari bagan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Aktiva tetap bisa mengalami penambahan nilai bila pada aktiva tetap 

terdapat perlakuan yang menambah umur manfaat dari aktiva tetap. 

Contohnya seperti penggantian mesin pada mobil yang menyebabkan 

mobil mempunyai potensi untuk bisa digunakan lebih lama dari 

estimasi awal, segala biaya yang berhubungan dengan penggantian 

mesin tersebut dikapitalisasikan (ditambahkan) kedalam nilai aktiva 

tetap. 

2. Setiap akhir periode, akan ada penghitungan depresiasi aktiva tetap 

yang kemudian akan dijurnal secara otomatis dan di masukkan ke 

dalam jurnal penyesuaian pada akhir periode. Depresiasi aktiva tetap 

merupakan penurunan nilai aktiva tetap yang berasal dari penyesuaian 

nilai aktiva tetap dengan nilai umur manfaat aktiva tetap. 

3. sebagai bentuk perlindungan terhadap aktiva tetap, perusahaan dapat 

mengasuransikan aktiva tersebut. Konsekuensinya, di setiap akhir 

tahun aktiva tetap akan menerima biaya yang tidak berhubungan 
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dengan bertambah atau berkurangnya nilai maupun umur aktiva tetap, 

seperti biaya untuk pajak dan biaya asuransi. 

4. ketika aktiva tetap memasuki masa akhir dari umur ekonomisnya, 

perusahaan dapat mengambil keputusan apakah aktiva tersebut 

dihentikan pengoperasiaanya ataukah menggantikan aktiva tetap yang 

lama dengan yang baru ataukah menjual aktiva tersebut. 

Jumlah tercatat asset tetap dihentikan pengakuannya pada saat : 
(a) Dilepaskan ; atau 
(b) Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan 
dari penggunaan atau pelepasannya. 
(PSAK No. 16 (2007 ; par 69)) 
 
Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu 
asset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antar jumlah 
neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari asset 
tersebut. 
(PSAK No. 16 (2007 ; par 73)) 

 

5. seluruh aktivitas perubahan nilai dan penambahan biaya aktiva tetap, 

mulai dari penambahan nilai aktiva, depresiasi, pejak dan asuransi, 

penghentian dan penggantian, akan dicatat dalam jurnal penyesuaian 

secara online.  

6. pemeriksaan atas aktiva tetap secara online dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan dan supervisor system perusahaan. 

7. dari seluruh aktivitas aktiva tetap yang terjadi, akan digunakan sebagai 

bahan membuat laporan keuangan maupun laporan manajemen. 
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6.4. Siklus Buku Besar dan Sistem Pelaporan  

Siklus buku besar dan system pelaporan meliputi proses memperbaharui 

akun buku besar dan persiapan pelaporan yang mengandung kesimpulan dari 

keseluruhan kegiatan organisasi. e-Accounting merupakan sebuah aplikasi 

software accounting yang dapat mengintegrasikan transaksi akuntansi beberapa 

perusahaan dan menghasilkan laporan yang berbeda dari berbagai data akuntansi 

tersebut. sebagai sebuah sistem aplikasi, e-Accounting mempunyai sebuah bentuk 

arus data yang mengolah data akuntansi dan menyimpannya ke dalam bentuk 

database. Dalam kasus ini, penulis mencoba untuk melukiskan desain arus data e-

Accounting yang penulis tawarkan. Desain arus data tersebut penulis gambarkan 

pada gambar 6.9. 

Berdasarkan arus data yang penulis desain, terdapat beberapa transaksi 

utama yang menciptakan data storage besar yang nantinya akan terhubungan 

dengan data storage yang lebih kecil. Transaksi tersebut adalah : 

• Transaksi Stok 

Semua transaksi dalam Stok akan secara otomatis membuat jurnal 

(General Ledger) sesuai dengan kode akun “Persediaan” yang 

ditentukan dalam Master Stok, Kode Akun yang diberikan atau juga 

Parameter. Selain itu, Transaksi Stok juga mempengaruhi saldo stok 

sesuai dengan Kode Stok, Gudang dan Satuan stok barang.  

• Transaksi Pembelian 

Transaksi pembelian secara langsung merubah/mempengaruhi 

General Ledger, Stok (Saldo Stok) dan Hutang (Account Payable). 
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Karena rancangan desain arus data ini mengunakan metode perpetual 

dalam akuntansi persediaan, maka Pembelian akan membuat jurnal 

sesuai dengan kode akun stok dalam Master Stok dan kode akun 

sesuai dengan Master Supplier. Untuk retur pembelian, akun yang 

dipergunakan untuk membuat jurnal adalah kode akun stok dalam 

Master Stok dan kode akun dalam Master Supplier juga. 

Pembelian akan menambah jumlah stok barang dan Retur Pembelian 

akan mengurangi Stok Barang. Stok barang yang ditambah maupun 

dikurangi adalah berdasarkan Kode Stock, Kode Gudang dan Satuan 

barang dalam transaksi. Transaksi Pembelian barang secara otomatis 

akan menimbulkan Hutang Dagang (Account Payable atau A/P, 

sedangkan Transaksi Retur Pembelian sebaliknya akan menimbulkan 

Piutang Dagang (Account Receiveble atau A/R). Hutang dan Piutang 

Dagang ini kemudian dapat disatukan (di-cross) pada modul Hutang 

& Piutang. 

• Transaksi Penjualan 

Sama seperti Pembelian, Penjualan juga akan merubah atau 

mempengaruhi General Ledger, Stok dan Piutang Dagang (Account 

Receivable). Penjualan akan membuat jurnal penjualan dan jurnal 

harga pokok. Jurnal penjualan dibentuk sesuai dengan kode akun 

“Penjualan” pada Master stok serta kode akun pada Master Customer. 

Sedangkan jurnal harga pokok disusun berdasarkan kode akun “Harga 

Pokok” dan kode akun “Persediaan” dalam Master Stok. Sedangkan 
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retur penjualan akan membentuk jurnal sesuai dengan kode akun 

“Retur Penjualan” pada Master Stok serta kode akun pada Master 

Customer. Retur penjualan juga akan membuat jurnal harga pokok 

dengan kode akun “Harga Pokok” dan “Persediaan” dari Master Stok. 

Penjualan dan Retur Penjualan juga akan mempengaruhi Saldo Stok 

sesuai dengan Kode Stock, Gudang dan Satuan stok. 

Transaksi Penjualan akan menimbulkan Piutang Dagang (Account 

Receivable atau A/R), sebaliknya Retur Penjualan akan menimbulkan 

Hutang Dagang (Account Payable atau A/P). Hutang Dagang dan 

Piutang Dagang ini selanjutnya akan ditangani dalam modul Hutang 

& Piutang. 

• Transaksi Hutang (Account Payable atau A/P) 

Transaksi Hutang dapat berasal dari Hutang Dagang dari Modul 

Pembelian ataupun Hutang yang dientry dalam modul Hutang (A/P) 

dan juga dari Transaksi Retur Penjualan pada Modul Penjualan. Dari 

tiga menu transaksi dalam modul Hutang, hanya Entry Hutang dan 

Pembayaran Hutang yang mempunyai pengaruh ke modul Kas dan 

General Ledger. 

• Transaksi Piutang (Account Receivable atau A/R) 

Sama seperti Hutang, transaksi Piutang berasal dari Piutang Dagang 

dari Modul Penjualan maupun yang dientry sendiri dalam modul 

Piutang (A/R) dan juga dari Transaksi Retur Pembelian. Entry yang 
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mempunyai pengaruh terhadap modul Kas dan General Ledger adalah 

Entry Piutang dan Penerimaan Piutang. 

• Transaksi kas 

Data Transaksi Kas dapat berasal dari modul A/P dan A/R serta dapat 

juga dientry sendiri dalam modul Kas. Transaksi Kas secara otomatis 

akan diposting dalam General Ledger untuk setiap transaksi yang 

dientry. Kode akun jurnal dipengaruhi oleh Kode Kas/Bank, Tipe 

Alat Bayar serta Kode Relasi (Customer maupun Supplier) dalam 

transaksi tersebut. 

• General Ledger 

Dari penjelasan diatas, General Ledger menerima data dari berbagai 

transaksi. Pada kenyataannya modul General Ledger merupakan 

modul terakhir yang hanya menampung data / menerima data dari 

data transaksi lainnya. Secara umum, jurnal umum hanya untuk 

membuat beberapa transaksi yang bersifat penyesuaian dan transaksi-

transaksi yang belum mempunyai modul tersendiri.  
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Gambar 6.9.   

Arus Data e-Accounting 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1. KESIMPULAN 

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat, sehingga 

memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, 

distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia 

ke dalam Masyarakat atau Ekonomi Informasi. Masyarakat baru ini juga sering 

disebut sebagai masyarakat pasca industri. Apapun namanya, dalam era 

informasi, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor dalam 

hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga jagad ini menjadi 

suatu dusun semesta atau “Global village”. Sehingga sering kita dengar istilah 

“jarak sudah mati” atau “distance is dead” makin lama makin nyata 

kebenarannya. 

Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan 

telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang 

menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. 

Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain bidang 

pendidikan, pemerintahan, bisnis komersial, keuangan dan perbankan. Dalam 

bidang perbankan, saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-

kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi 

pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. 

Pembayaran terhadap barang/jasa yang umumnya dilakukan secara langsung 
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dengan uang kertas, saat ini telah berubah menjadi pembayaran menggunakan 

digital cash, credit card, smart card, electronic card dan lain sebagainya yang 

dilakukan secara virtual di internet. Untuk menunjang keberhasilan operasional 

organisasi yang banyak berhubungan dengan transaksi-transaksi melalui internet, 

sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan 

mudah oleh pelanggan, supplier dan internal user organisasi itu sendiri, yang pada 

akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan konsep 

akuntansi yang dapat dijalankan secara online dan memudahkan suatu organisasi 

dalam me-record dan memproses setiap transaksi digital yang terjadi setiap 

harinya. Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya yang 

terdapat pada penelitian ini, beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Seiring dengan makin kompleksnya transaksi bisnis dan semakin 

banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis, maka 

internal kontrol perusahaanpun harus lebih ditingkatkan, karena besarnya 

resiko yang dapat ditanggung perusahaan apabila tidak memperdulikan 

internal kontrolnya. Oleh karena itu, didalam kebijakan operasional dapat 

disisipkan kebijakan pengendalian. Dengan demikian, sebagai sebuah 

prosedur dan kebijakan, maka internal kontrol diharapkan dapat 

diterapkan secara langsung dalam proses operasional bisnis sehari-hari. 

Bagi perusahaan e-Commerce yang seringkali berhadapan dengan system 

perdagangan elektronik, internal control yang dijalankan di dalam 
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perusahaan harus melampaui internal kontrol yang terjadi dalam 

lingkungan bisnis tradisional. Esensi pengendalian itu sendiri tetap sama, 

tetapi terjadi perubahan bentuk dan cara pengendalian karena cara dan 

lingkungan bisnis juga berubah dalam perdagangan elektronik. Ada lima 

komponen yang saling terkait dengan internal kontrol yang didefinisikan 

dalam COSO Report atau Internal Control Integrated Framework, yaitu 

Control Environment, Control Activities, Risk Assessment, Information 

and communication, Monitoring. 

2. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah organisasi yang 

berbasiskan internet service, sudah pasti berdampak pada kebutuhan akan  

sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh 

seluruh masyarakat, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi 

informasi online. System informasi akuntansi yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah system e-Accounting. e-Accounting adalah suatu 

system akuntansi tersentral yang menangani proses pencatatan, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan dan analisis interpretasi data-

data informasi real time dari kegiatan ekonomi perusahaan, dimana 

pemrosesan tersebut dilakukan secara online system dan terintegrasi 

dengan menggunakan media internet networking. E-Accounting 

mempunyai 2 konsep dasar, yaitu real time information dan online 

system. 

3. Real time information, bila kita artikan secara bahasa maka yang artinya 

adalah informasi sesuai dengan waktu yang sebenarnya (real time). 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


140 
 

“Time” yang ada disini terhitung mempunyai peranan dan kepentingan 

yang sangat urgent, terutama di era informasi terbuka seperti saat ini 

dimana nilai suatu benda dapat berubah tiap waktunya. Jadi, untuk 

menyiapkan suatu laporan keuangan yang andal, kita juga harus 

mempunyai komponen informasi yang real time pula, seperti yang 

tertuang di dalam SAK (2007) par 43 yang menyatakan perhal kendala 

informasi yang relevan dan andal salah satunya adalah tepat waktu. 

Transaksi keuangan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi laporan 

yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Dengan 

demikian informasi akuntansi secara real-time berdasar pada harga terkini 

sangat diperlukan oleh perusahaan modern dewasa ini agar keputusan 

yang diambil efektif dan efisien. 

4. Online system merupakan sistem yang menangkap, mengukur dan 

mengakui peristiwa ekonomi saat ini dan dilaporkan secara elektronik, 

tanpa adanya dokumentasi yang berupa kertas, secara online. Dalam 

sistem online banyak informasi keuangan dan bukti-bukti audit yang 

tersedia hanya dalam formulir elektronik. Dokumen tradisional seperti 

pesanan pembelian, faktur, dan cek telah diganti dalam bentuk pesan 

elektronik, dan data akuntansi dalam bentuk formulir elektronik atau file. 

5. Teknologi komputasi client-server khususnya yang menggunakan 

teknologi internet/intranet dan teknologi basis data semakin berkembang 

pesat, sejalan dengan itu kebutuhan akan aplikasi sistem informasi yang 

tidak dibatasi ruang dan waktu juga semakin meningkat. Fasilitas 

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

http://www.verypdf.com/


141 
 

eAccounting dengan perangkat teknologi penunjangnya memungkinkan 

dikembangkannya sistem informasi manajemen asset, kas, pendapatan dan 

hutang dagang  yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 

kemudahan dalam mendistribusikan program aplikasi, mudah dan praktis 

karena dapat diakses dari manapun dan kapanpun, memiliki akses 

informasi yang lebih cepat, murah dan lebih baik serta mampu 

menurunkan biaya atas kebutuhan penyampaian dan penyebaran 

informasi. 

 

7.2. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini terbatas pada konsep yang bersifat teoritis. Penelitian ini 

hanya berusaha untuk memberikan suatu konsep electronic accounting sebagai 

alternatif system informasi perusahaan e-Commerce yang akan memberikan 

manfaat yang lebih baik bagi manajemen. Konsep e-Accounting merupakan 

gabungan antara  real time information dan online system yang memberikan 

informasi harga terkini secara real time dengan menggunakan system online 

sehingga keputusan yang diambil manajemen efektif dan efisien. 

 
 

7.3. SARAN 

1. Masih maraknya tema e-Accounting di dunia internasional menyebabkan 

terus berkembangnya penelitian, kajian ilmiah, artikel, dan literatur terkait 

dari waktu ke waktu, sehingga untuk penelitian berikutnya diperlukan 

pengkayaan informasi tentang e-Accounting yang tersedia secara online di 
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berbagai macam website. Untuk mengurangi tingkat subyektivitas, 

peneliti dalam penelitian berikutnya diharapkan agar rajin memperkaya 

diri dengan literatur tentang e-Accouonting terutama akan penelitian 

terdahulu yang sejenis. 

2. Penggunaan obyek penelitian yang lain sangat disarankan untuk penelitian 

selanjutnya agar  gambaran mengenai konsep dan aplikasi system e-

Accounitng lebih bisa dipahami dengan lebih dekat ke bentuk praktik 

yang ada. 

3. Untuk lebih menggambarkan fenomena perdagangan elektronik dan e-

Accounting di sektor bisnis tertentu, diperlukan penggabungan metode 

(triangulasi) pengumpulan data – baik secara langsung yaitu berupa 

wawancara/konfirmasi pada pihak-pihak yang berkompeten, serta studi 

literatur. 

 

7.4. IMPLIKASI PENELITIAN 

Implikasi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan 

kontribusi secara teori maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai fenomena baru yang muncul di Indonesia 

(fenomena bisnis berbasis internet atau e-Business) dan fenomena system 

akuntansi on line real time yang banyak digunakan oleh perusahaan internasional 

yaitu  electronical accounting (eAccounting). Peneliti juga berharap di masa 

mendatang, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak 
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lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang Sistem Informasi 

Manajemen, e-business dan e-commerce. 

Secara praktis, hasil penelitian ini menyarankan kepada para pelaku 

bisnis e-bussiness dan e-commerce agar perusahaan atau organisasi yang 

bersangkutan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem akuntansinya 

kedepan sehingga pelayanan kepada masyarakat dan konsumen dapat lebih 

ditingkatkan dan meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas perusahaan atau 

organisasi. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

konsumen tentang perdagangan melalui internet (e-Commerce) sehingga 

konsumen dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi secara aman. 

Selain itu, sistem electronical acccounting (eAccounting) yang diungkap di sini 

dapat menjadi salah satu referensi bagi para penyedia sistem on line sehingga 

dapat mengembangkan sistem yang ada dengan yang lebih baik lagi. 
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