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Abstraksi 

Sistem informasi akuntansi (SIA) yang baik adalah SIA yang dapat 
menyediakan informasi-informasi yang diperlukan baik oleh pihak internal 
maupun pihak eksternal perusahaan dan ditunjang dengan sistem 
pengelolaan database yang baik pula. Sistem dan prosedur yang ditunjang 
dengan database yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang 
berkualitas. Pada siklus pembiayaan Koperasi Syariah Hidayah Bakti 
Makmur, pengelolaan data atau database telah berbasis komputer, meskipun 
masih sangat sederhana. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan perhatian 
tidak hanya terhadap prosedur dan siklus pembiayaan, tetapi juga kualitas 
program aplikasi  yang digunakan. 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jadi penelitian ini 

lebih bersifat penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada, 
menganalisanya serta memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan 
yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi 
penerapan siklus pembiayaan Koperasi Syariah Hidayah Bakti Makmur 
yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan dokumen dan pengamatan 
langsung. Kondisi ini akan dievaluasi dan dilakukan analisis serta kemudian 
dirancang perangkat lunak Database Management System (DBMS) siklus 
pembiayaan yang dapat digunakan oleh Koperasi Syariah Hidayah Bakti 
Makmur. 

 
Berdasarkan hasil analisis, dapat dikatakan bahwa SIA Koperasi 

Syariah Hidayah Bakti Makmur secara umum masih memiliki kelemahan 
yang mendasar, yaitu dalam sistem dan prosedur yang dijalankan, dan 
dalam penggunaan teknologi informasi berbasis komputer. Kelemahan-
kelemahan tersebut memerlukan perubahan sehingga akan memberi nilai 
tambah bagi Koperasi. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Pembiayaan, Database 
Management System,  Perangkat Lunak. 
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Shariah Cooperative Financing Cycle Using Database Microsoft SQL 
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Abstraction 

Good accounting information system (AIS) is the one which is able 
to provide informations needed by either sides of the company’s internal 
and external, and also supported by good database management system. 
System and procedure that supported by good database will produce 
information with good quality. In financing cycle of Hidayah Bakti Makmur 
Shariah Cooperative, data management or database was computer based, 
although in simple form. Hence, those matters need attention not only for 
financing system and procedure, but also the quality of applied application 
program. 

 
This is a descriptive kind of research. So this research will explain 

the existing situation and condition, evaluate it and then give alternative 
solution for problems that exist . The goal of this research is to know how is 
the application of Hidayah Bakti Makmur Shariah Cooperative’s financing 
cycle which obtained from interview, collecting documents and direct 
observation. This condition will be evaluated and analyzed, and then 
designing financing cycle of Database Management System (DBMS) 
software that is applicable for Hidayah Bakti Makmur Shariah Cooperative. 
 

Based on the result of the analysis, it can be said that generally AIS 
at Hidayah Bakti Makmur Shariah Cooperative has several basic 
weaknesses, which are in their applied system and procedure, and computer 
based information technology utilization. Those weaknesses need changes 
that can give additional value for the cooperative. 
 
Key Words : Accounting Information System, Financing Cycle, Database 

Management System, Software. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Informasi merupakan sumber daya yang sangat bernilai bagi suatu entitas 

karena proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas tidak akan berjalan 

sempurna, efektif dan efisien tanpa dukungan informasi yang baik. Informasi yang 

dibutuhkan adalah yang bersifat stratejik, yaitu informasi yang dapat mendukung 

dalam pengambilan keputusan secara logis dan mengarahkan pada suatu tindakan 

yang diinginkan. Upaya untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi  yang 

memadai dan akurat terintegrasi dalam kerangka sistem yang disebut sistem 

informasi. Rokhman et.al (1998) mengatakan untuk mendapatkan informasi yang 

memadai, entitas harus mempunyai sistem informasi. Penggunaan sistem 

informasi secara efektif dapat memberikan keuntungan kompetitif (competitive 

adventage) bagi entitas. Selain itu, peranan sistem informasi memungkinkan 

entitas untuk mengubah cara entitas dalam beroperasi dan mampu mengubah cara 

entitas dalam bersaing, apapun jenisnya, baik yang bersifat profit maupun non-

profit oriented. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi mempunyai banyak 

peran dalam entitas. 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan konstribusi yang 

positif terhadap perubahan paradigma kegiatan masyarakat dan organisasi. 

Perkembangan teknologi telah membawa aspek kemudahan dalam melakukan 

berbagai aktivitas. Keterbatasan metode tradisional dalam menyampaikan 
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informasi dan meningkatnya kemampuan pemakai telah memberikan konstribusi 

dalam perkembangan penggunaan teknologi informasi secara cepat. 

Dalam sudut pandang dunia bisnis, kehadiran dan pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dewasa ini memberikan berbagai kemudahan pada kegiatan 

bisnis dalam lingkungan yang semakin penuh dengan ketidakpastian (Sudaryono 

dan Astuti, 2005). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi maka peranan 

sistem informasi menjadi semakin meningkat mengikuti perkembangan teknologi 

informasi, sistem informasi telah mengubah cara entitas melakukan bisnis yang 

mengakibatkan banyak hal-hal baru (Pontoh dan Indriantoro, 1998). Peran sistem 

informasi sebagai alat pendukung dalam pembuatan keputusan bisnis pada 

berbagai macam fungsi, menjadi makin krusial peranannya bagi pelaku bisnis 

karena kemampuan sistem informasi dalam mengurangi ketidakpastian. Hal ini 

juga sejalan dengan yang dinyatakan oleh Pontoh dan Indriantoro (1998) bahwa 

secara tradisional, manajemen dan akademisi memandang peranan sistem 

informasi sebagai fungsi pendukung dalam operasi perusahaan. 

Seluruh aktivitas rutin dan events yang yang dilakukan oleh suatu entitas 

akan menghasilkan suatu data. Terkait dengan sistem informasi yang efisien, 

maka agar dapat bermanfaat, data yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut harus 

dikelola dengan baik oleh entitas sehingga dapat menghasilkan informasi yang 

tepat sasaran bagi semua pihak. Entitas juga harus dapat menyimpan dengan baik 

data tersebut dalam suatu database, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan 

oleh pihak yang membutuhkan, data tersebut dapat diakses melalui database yang 

tersedia. Sistem informasi akuntansi (SIA) yang baik ditunjang harus ditujang 

oleh database yang baik pula. Menurut Gelinas, Suton & Hunton (2005) elemen 
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dasar dalam pengambilan keputusan manajemen adalah tersedianya data business 

event yang akurat sebagai dasar dari informasi yang dihasilkan dalam business 

event processing. Oleh karena itu, database yang baik adalah database yang 

dikelola dengan seksama, dengan artian database tersebut mudah untuk ditelusuri 

keberadaannya kembali jika dibutuhkan, tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak 

berwenang, pengelolaan yang efektif dan efisien, yaitu meminimalisir adanya 

redudansi data. Pengelolaan database yang demikian lebih dikenal dengan 

Database Management Systems (DBMS). Pemahaman tersebut sesuai dengan teori 

yang disampaikan oleh Gelinas, Suton & Hunton (2005) bahwa DBMS adalah 

suatu rangkaian program yang didesain untuk memudahkan tugas dalam membuat 

(creating), mengakses (accessing) dan mengelola data (managing data). 

Pada business event processing, pendekatan database (database aproach) 

adalah bentuk pengelolahan yang lebih efektif dan efisien sebab pendekatan ini 

akan menekan biaya penyimpanan data, mempersingkat waktu serta 

menghilangkan redudansi data dengan pemanfaatan perangkat lunak (software) 

DBMS. Menurut Gelinas, Suton & Hunton (2005) pendekatan database lebih 

menekankan adanya integrasi data dan program aplikasi. Setiap data business 

event dikumpulkan pada suatu database tabel relasi yang berisi masing-masing 

file. Sehingga beragam aplikasi dapat mengakses basis data tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan keuntungan dalam 

pengembangan perangkat lunak DBMS yang digunakan. Software DBMS yang 

berkembang juga memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dapat disesuaikan 

dengan berbagai kebutuhan yang dikehendaki oleh entitas.    
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Perkembangan teknologi dan persaingan dalam dunia bisnis tersebut 

mendorong peneliti untuk melakukan observasi pada Koperasi Syariah Hidayah 

Bakti Makmur (selanjutnya disebut HBM), terutama pada pengelolaan database 

yang dimiliki oleh koperasi. Salah satu bentuk usaha HBM adalah program 

pembiayaan. HBM menarik untuk diteliti sebab sistem pembiayaan yang 

dilakukan HBM ini tidak seperti koperasi yang lain, yaitu dengan menerapkan 

sistem akuntansi syariah. 

Pengelolaan database dalam business event process HBM saat ini masih 

menggunakan pendekatan aplikatif dan belum terprogram dengan baik, sehingga 

data yang dimiliki belum terintegrasi. Akibatnya sering terjadi kendala dalam 

pelaporan pertanggungjawaban kinerja HBM. Beberapa bagian dalam HBM juga 

masih belum secara optimal dalam mengelola data yang dimiliki. Pada lain pihak, 

pengurus HBM menghendaki adanya pertanggungjawaban dan pengelolaan HBM 

secara terintegrasi, sehingga kinerja HBM lebih efektif dan terkontrol dengan 

baik. Oleh karena itu HBM membutuhkan suatu SIA yang terintegrasi yang 

mampu menghasilkan informasi yang akurat yang  telah mencakup events  yang 

terjadi pada HBM beserta unit usaha yang berada dibawah kendali HBM.  

Peneliti memfokuskan pembahasan hasil penelitian pada program 

pembiayaan yang merupakan salah satu bentuk usaha yang penting yang 

dilakukan oleh HBM. Peneliti menilai hal ini menjadi menarik untuk diteliti, 

sebab pengelolaan program pembiayaan yang dilakukan HBM menerapkan sistem 

akuntansi syariah. Frekuensi transaksi yang tinggi dan nominal yang dilibatkan 

pada program pembiayaan ini cukup besar sehingga membutuhkan perhatian yang 
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lebih pada pengelolaan database yang terintegrasi dan adaptif terhadap 

kemungkinan perkembangan entitas. 

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengevaluasi pembiayaan pada 

kasir HBM, kemudian mengusulkan suatu solusi berupa perancangan struktur 

database dan software DBMS dengan pendekatan database, sehingga 

memudahkan dalam pengelolaan data yang dimiliki HBM. Sebab selama ini, 

pengelolaan database pada koperasi bersifat aplikatif dan belum terprogram 

dengan baik. Pengolahan data dan transaksi hanya dilakukan dengan aplikasi 

Microsoft Word dan Microsoft Excel. Peneliti menilai SIA yang baik jika 

memiliki elemen database yang kuat dan telah dikelola dengan baik pula. Basis 

perangkat lunak yang peneliti gunakan dalam perancangan perangkat lunak 

DBMS adalah Microsoft SQL Server 2000 untuk database dan Microsoft Visual 

Basic 6.0 untuk interface software yang peneliti rancang. Evaluasi dan usulan 

rancangan yang peneliti susun, peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul:  

“Analisis Sistem Informasi Dan Desain Software Siklus Pembiayaan Dengan 

Menggunakan Database Microsoft SQL Server 2000 Dan Bahasa 

Pemrograman Visual Basic 6.0 (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Hidayah 

Bakti Makmur)” 

1.2   Rumusan Masalah 

Peneliti mencoba mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi 

yang telah digunakan pada HBM, khususnya pada program pembiayaan. Peneliti 

juga mengkaji alternatif rancangan sistem pembiayaan berbasis komputer dengan 

mempertimbangkan hasil dan manfaat yang akan diperoleh. Hal-hal yang menjadi 

rumusan masalah, antara lain : 
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1. Bagaimana sistem pembiayaan pada kasir Koperasi Syariah HBM? 

2. Bagaimana merancang sistem pembiayaan berbasis komputer (software 

DBMS pembiayaan) pada Koperasi Syariah HBM? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Penelitian dan studi yang peneliti lakukan memiliki tujuan antara lain: 

a. Mengetahui kelemahan dan keterbatasan sitem pembiayaan yang 

diimplementasikan HBM.  

b. Merancang struktur dan perangkat lunak DBMS pada HBM yang memiliki 

unit usaha yang bersifat berorientasi pada laba.  

1.4    Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang peneliti lakukan, peneliti berharap hasilnya dapat 

memberikan sumbangan manfaat terutama: 

a. Bagi HBM 

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan evaluasi atas sistem informasi 

yang telah dimiliki oleh HBM 

2. Sebagai alternatif masukan dalam upaya peningkatan pengendalian 

internal HBM melalui peningkatan kualitas SIA.  

3. Sebagai alternatif masukan dalam business event process dengan 

pendekatan database melalui perancangan struktur dan software DBMS. 

b. Bagi Pihak Lain 

1. Sebagai bahan penambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin 

mengetahui gambaran perancangan struktur dan software DBMS sebagai 

elemen dasar  SIA pada HBM. 
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2. Sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak yang berminat melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi Peneliti 

1. Mampu merancang struktur dan software DBMS pada suatu entitas. 

2. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh selama kegiatan perkuliahan formal maupun informal. 

3. Menambah masukan ilmu dan pengalaman peneliti, terutama pada 

program aplikasi SIA untuk HBM. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang sistematis berkenaan dengan isi skripsi 

ini, maka sistematika pembahasan secara garis besar disusun sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

  Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah yang menjadi dasar penulisan, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan Teoritis 

  Bab ini mengemukakan teori-teori yang menjadi dasar untuk menganalisis 

permasalahan penelitian yang meliputi: konsep system informasi akuntansi, 

informasi akuntansi, informasi akuntansi, tinjauan tentang siklus penghasilan 

melalui sistem pembiayaan, serta tinjauan tentang database. 

BAB III Metode Penelitian 

    Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, 

fokus penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

analisis data, dan perancangan sistem informasi berbasis komputer. 
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BAB IV Pembahasan 

 Bab ini akan menguraikan gambaran umum HBM, evaluasi terhadap 

siklus penghasilan melalui sistem pembiayaan, desain sistem dan prosedur manual 

siklus penghasilan melalui sistem pembiayaan, serta desain software akuntansi 

siklus penghasilan melalui sistem pembiayaan. 

BAB V Penutup 

 Bab ini mencakup kesimpulan hasil dari pembahasan disertai dengan saran 

sehubungan dengan masalah yang ditemukan. 

1.6 Motivasi Penelitian 

 Terdapat beberapa hal yang memotivasi peneliti, antara lain: 

1. Menambah kualitas dan kuantitas dari pembangunan sistem penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

2. HBM merupakan institusi yang sangat membutuhkan kecepatan layanan 

sehingga pelayanan terhadap pembayaran angsuran program pembiayaan 

harus dibuat dengan sefleksibel mungkin. 

3. Mengasah dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam pembuatan desain 

database dan software. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Sistem Informasi 

 Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (WEC, 2005). 

Sedangkan menurut Gelinas, Sutton & Hunton (2005) sistem merupakan kerangka 

kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih. Sistem mengkoordinasikan 

sumberdaya yang diperlukan perusahaan untuk input menjadi output. Adapun 

Informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran, 

Wilkinson (1993). Informasi terdiri dari data yang ditransformasi dan dibuat lebih 

bernilai melalui pemrosesan.. 

 Menurut Gelinas, Sutton & Hunton (2005) sistem informasi adalah suatu 

sistem buatan manusia yang merupakan suatu rangkaian aktivitas terintegrasi 

antara komponen yang terkomputerisasi maupun yang manual untuk 

mengumpulkan dan mengelolah suatu data dan untuk menyediakan output berupa 

informasi bagi pengguna. Wilkinson (1993) mengemukakan beberapa hal lain 

yang menjadi karakteristik utama dari sistem informasi, antara lain : 

a. Jaringan komunikasi. Sistem informasi mirip dengan jaringan komunikasi 

yaitu menyediakan informasi untuk berbagai pihak, baik pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. Jaringan komunikasi ini mempunyai aspek 

informal maupun formal.  

b. Tahap dan fungsi konversi (mengubah) data. Sistem informasi mengubah 

masukan-masukan menjadi keluaran. Konversi ini terdiri atas beberapa 
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tahapan, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, penyediaan informasi, 

manajemen data, dan pengendalian data. Adapun fungsi-fungsi lain, seperti 

manajemen data dan pengendalian data, biasanya juga dilakukan selama 

konversi data. 

c. Masukan berupa data dan keluaran berupa informasi. Data-data di proses 

untuk menghasilkan suatu informasi. Berbagai data dimasukkan untuk 

diproses selama tahap masukan, sedangkan informasi tersaji selama tahap 

keluaran. Data adalah fakta, angka bahkan simbol mentah, yang secara 

bersama-sama merupakan input bagi suatu sistem informasi. Adapun  

informasi adalah data yang sudah ditransformasi melalui suatu proses yang 

menghasilkan sesuatu yang berguna dalam mencapai sasaran. 

d. Pengguna-pengguna informasi. Pengguna-pengguna informasi terdiri dari 

pengguna Intern dan pengguna ekstern. Pengguna intern terdiri atas para 

manajer dan karyawan perusahaan. Pengguna ekstern meliputi pihak-pihak 

yang berkepentingan di luar perusahaan, seperti kreditor, pemasok, pelanggan, 

pemegang saham, badan-badan pemerintah, dan serikat pekerja. 

e. Sasaran atau tujuan. Sistem informasi suatu perusahaan dalam dunia bisnis 

dan pemerintahan mempunyai tiga sasaran utama, yaitu: (a) memberikan 

informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, (b) 

memberikan informasi yang mendukung operasi harian, (c) memberikan 

informasi seputar pengelolaan kekayaan. Baik pengguna intern maupun 

pengguna ekstern dilayani oleh informasi pendukung kegiatan operasional, 

sedangkan informasi untuk pengelolaan kekayaan hanya ditujukan untuk 

pengguna ekstern. 
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f. Sumber daya. Sistem informasi membutuhkan sumberdaya untuk dapat 

berfungsi. Sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai data, bahan pendukung, 

peralatan, sumberdaya manusia, dan dana. 

Dengan demikian, menurut Wilkinson (1993) sistem informasi adalah 

suatu kerangka kerja di mana sumberdaya yang ada dikoordinasikan untuk 

mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi), untuk mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. Sebagaimana dapat digambarkan dalam hirarki pada gambar 

2.1. Gambar 2.1 tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi dan sistem 

operasional yang ada pada suatu entitas memiliki peran yang sangat penting bagi 

sistem informasi pada suatu entitas.  Menurut Baridwan (1981) struktur organisasi 

adalah bagan organisasi entitas yang dapat menunjukkan pembagian wewenang 

dan tugas untuk masing-masing bagian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hirarki Sistem Informasi 

Struktur organisasi yang baik bagi suatu entitas belum tentu baik pula bagi 

entitas lainnya, pada dasarnya pertimbangan utama dalam menyusun struktur 

organisasi adalah struktur tersebut haruslah fleksibel, dalam artian memungkinkan 

adanya penyesuaian tanpa harus melakukan perubahan secara menyeluruh. 

Entitas

Struktur organisasi Sistem informasi Sistem operasi 

Sistem pemrosesan 
data 

Sistem pemrosesan 
informasi 

Lingkungan 
industri & 
lingkungan lain 
dari perusahaan 
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Struktur organisasi menentukan arah dari arus informasi sekaligus menentukan 

tingkat kebutuhan informasi pada setiap jenjang struktur. Misalnya pada tingkat 

manajemen atas informasi yang dibutuhkan semakin singkat terutama berkaitan 

dengan pengendalian kinerja manajemen yang berada dibawahnya. 

Menurut Wilkinson (1993) sistem operasional adalah salah satu subsistem 

internal utama perusahaan, merupakan sistem kerja. Sistem ini merupakan 

penghubung antara sumberdaya yang mengalir masuk perusahaan dengan produk 

atau jasa yang mengalir ke luar perusahaan yang tertuju pada pelanggan 

perusahaan. Setiap perusahaan memiliki sistem operasional yang berbeda-beda. 

Semua fungsi operasional perusahaan terdiri atas seperangkat subsistem yang 

saling bertautan. Hubungan sistem operasional dengan sistem yang lain : 

1. Kaitannya dengan sistem informasi 

a) Sistem pemrosesan transaksi memantau dan mencatat aktivitas berbagai 

fungsi subbagian opersional.  

b) Sistem informasi memberikan masukan bagi sistem operasional, yang 

dalam hal-hal tertentu akan memicu operasi dan arus sumberdaya fisik.  

c) Bagi pihak manajemen sistem informasi memberikan masukan dalam 

upaya pengambilan keputusan. 

2. Kaitannya dengan organisasi. Setiap fungsi operasional terkait dengan fungsi-

fungsi lain melalui struktur organisasi formal. Namun menurut Baridwan 

(1981) pengendalian internal akan tercipta dengan baik jika pemahaman antara 

struktur organisasi dengan sistem operasional, mendorong untuk membuat 

pemisahan fungsi dalam struktur organisasi yang dibuat. 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Hopwood (2003) sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan 

sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data 

menjadi informasi. Menurut Cushing (1998) SIA didefinisikan sebagai kumpulan 

manusia dan sumber modal didalam suatu organisasi yang bertanggungjawab 

untuk penyiapan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari 

pengumpulan dan pengolahan data. 

 Menurut Wilkinson (1993) SIA adalah kerangka kerja terintegrasi 

(integrated framework) antara sumberdaya fisik yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi keuangan yang digunakan 

untuk aktivitas operasional dan manajemen, serta melaporkan kinerja perusahaan 

kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Wilkinson & Cerullo (1999) SIA 

merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu 

tujuan atau sasaran. Komponen tersebut saling berhubungan untuk 

mengumpulkan, memproses, dan menyimpan informasi untuk tujuan membantu 

perencanaan, pengendalian, koordinasi dan pengambilan keputusan perusahaan. 

Sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem, antara lain: 

a. Transaction Processing Sistem. Sistem yang melakukan pemrosesan data dari 

aktivitas sehari-hari. Misalnya penjualan, pesanan,dll 

b. Management Information Sistem. Suatu sistem informasi bagi pengambilan 

keputusan yang terstruktur dan sering terjadi.  

c. Decission Support Sistem. Sistem yang membantu manajer dalam 

pengambilan keputusan bagi permasalahan yang unik dan tidak terstruktur. 
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d. Office Information Sistem.  Sistem yang merupakan gabungan kegiatan 

pengolahan data, telekomunikasi, serta pengolahan informasi.  

Gelinas, Sutton & Hunton (2005) menjabarkan dan memberikan 

pemahaman bahwa SIA adalah bagian dari sistem informasi yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, mengelola dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan 

aspek keuangan atas suatu event bisnis perusahaan. SIA memiliki  elemen-elemen 

yang berpengaruh dalam penyusunan SIA pada suatu entitas, sebagaimana tampak 

dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.2 Elemen SIA 

Dengan demikian pada dasarnya SIA merupakan sistem buatan manusia 

yang berupa rangkaian aktivitas yang berisi berbagai prosedur untuk mencapai 

suatu tujuan. Aktivitas utama SIA adalah mengubah input berupa data menjadi 

output berupa informasi yang dibutuhkan baik pihak internal maupun eksternal 

untuk fungsi controlling terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh entitas tersebut. 

Prosedur dan berbagai subsitem yang dimiliki oleh SIA dapat dilaksanakan murni 
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oleh manusia atau komputer saja atau bahkan gabungan keduanya, sebab masing-

masing memiliki kelebihan ataupun kekurangannya sendiri, tergantung kebutuhan 

dan kemampuan entitas itu sendiri. 

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Berbasis Komputer 

Sebagaimana definisi yang disampaikan Gelinas, Sutton & Hunton (2005) 

bahwa SIA juga dapat berbasis manual dan komputer, dan seiring dengan 

perkembangan dunia informatika, maka penggunaan teknologi komputer dan 

aplikasinya berdampak pada SIA suatu entitas. Penggunaan komputer, terutama 

pada proses dari pengubahan input berupa data menjadi informasi, menurut 

Wilkinson (1993) penekanan utama dalam penggunaan komputer adalah pada 

proses konversi data, sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar 2.3 Sasaran dalam Konversi Data 

Sasaran yang akan dicapai dalam konversi data, sebagaimana tampak 

dalam gambar diatas, berlaku baik manual maupun terkomputerisasi. Disamping 

itu, perkembangan bisnis dan persaingan mendorong entitas harus mampu 

mencapai sasaran tersebut dengan seefisien mungkin. Maka penggunaan komputer 
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mendorong laju dari konversi dan efisiensi tersebut. Menurut Wilkinson (1993) 

komputer memiliki keunggulan dibandingkan dengan manusia dalam hal konversi 

data, terutama jika jumlah aktivitas cukup banyak dan rutin, antara lain dalam hal: 

a. Memasukkan data yang dihasilkan secara otomatis ke catatan akuntansi dan 

dokumen sumber. 

b. Mampu melakukan verifikasi otomatis terhadap ketepatan nomor identifikasi 

yang dimasukkan dari data transaksi 

c. Mampu membandingkan nomor identifikasi terhadap daftar nomor yang valid 

d. Mampu menampilkan nama-nama deskriptif sesuai dengan kode yang 

dimasukkan. 

e. Menghasilkan laporan dan analisis yang kompleks berdasarkan data yang 

terkumpul atau tersimpan. 

2.2.2.1 Dampak Komputerisasi 

Menurut Wilkinson (1993) penggunaan komputer pada SIA suatu entitas 

memiliki dampak yang cukup besar dalam beberapa bagian organisasi suatu 

entitas. Sebab sudah menjadi  sifat dari komputer yang bekerja dengan kecepatan 

tinggi, konsisten, tanpa mengenal letih, hasil kerja lebih rapi serta minim 

kesalahan.  Beberapa dampak yang besar dalam penggunaan komputer terutama 

untuk tugas: 

a. Mengumpulkan dan memproses data yang rutin dan dalam jumlah yang besar. 

b. Menyimpan data yang dikumpulkan dan diproses. 

c. Memantau dan mengendalikan pemrosesan yang kontinu. 

d. Menjawab pertanyaan dan menyajikan laporan yang dibutuhkan. 

e. Membuat keputusan rutin yang melibatkan masalah terstruktur. 
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2.2.2.2 Pendekatan Pengolahan Data Berbasis Komputer 

Menurut Gelinas, Sutton & Hunton  (2005) terdapat dua jenis pengolahan 

data suatu business event pada suatu SIA berbasis komputer yaitu: 

a. Pendekatan Aplikasi 

 Pendekatan aplikasi merupakan salah satu bentuk pengolahan yang sifatnya 

tradisional, di mana setiap aplikasi dalam business event mempunyai 

seperangkat arsip dan program aplikasi tersendiri. Diagram alur pendekatan 

aplikasi seperti tampak pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.4 Diagram Alur Pendekatan Aplikasi 

 Penggunaan pendekatan ini memiliki resiko adanya pengulangan data 

(redudacy) yang berdampak pada peningkatan kapasitas pemakaian, 

inefficiency, dan peningkatan biaya 

b. Pendekatan database  

 Pada pendekatan ini lebih menekankan adanya integrasi data dan program 

aplikasi. Setiap data business event dikumpulkan pada suatu database tabel 

relasi yang berisi masing-masing file. Sehingga beragam aplikasi dapat 
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mengakses basis data tersebut, pola pendekatan ini tampak dalam gambar 

berikut: 

 

Gambar 2.5 Diagram Alur Pendekatan Database 

2.3 Data Base Management System (DBMS)  

2.3.1 Pengertian DBMS 

Pendekatan database mengharuskan perusahaan mengembangkan suatu 

pengelolaan database tersebut atau yang lebih umum dikenal dengan Data Base 

Management System (DBMS). Menurut McLeod & Schell (2004) DBMS pada 

dasarnya merupakan suatu bentuk suatu set perangkat lunak (software) yang 

bertujuan untuk mengelola data dalam suatu database yang terkomputerisasi. 

DBMS memungkinkan penciptaan database dalam penyimpanan akses acak 

komputer, pemeliharaan isinya, dan penyediaan atau pemenggilan isi tersebut.    

Menurut Gelinas, Sutton & Hunton (2005) DBMS adalah satu set program 

terintegrasi yang didesain untuk memudahkan tugas membuat (creating), 
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mengakses (accesing) dan mengelola suatu database.  Umumnya DBMS memiliki 

beberapa pengamanan untuk melindungi data dari pihak yang tidak berwenang.  

Database terkomputerisasi maupun DBMS bukanlah suatu prasyarat 

pemecahan masalah, namun memberikan dasar komputerisasi dalam suatu sistem 

informasi bagi para pemakai informasi tersebut. Oleh karena itu yang terpenting 

dalam pengambilan keputusan penggunaan DBMS adalah telah 

mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian penggunaan  DBMS itu 

sendiri, yang terdiri dari : 

a. Keuntungan 

DBMS memungkinkan perusahaan atau pemakai individu untuk: 

a. Mengurangi pengulangan data. 

b. Independensi data tercapai. Sebab setiap spesifikasi data telah tersimpan 

pada masing-masing program aplikasi, sehingga perubahan tidak 

mempengaruhi program dalam mengakses data. 

c. Mengintegrasikan data dari beberapa file. Kaitan logis dan beberapa 

bahasa aplikasi memudahkan pengguna dalam mengintegrasikan suatu 

data. 

d. Mengambil data dan informasi dengan sangat cepat. Kaitan logis, data 

manipulation language (DML) dan query language memungkinkan proses 

pemanggilan data atu informasi dalam hitungan detik. 

e. Meningkatkan keamanan. Keamanan dapat ditingkatkan dengan adanya 

password, directory pemakai,dan bahasa sandi (encryption). 

b. Kerugiaan 

Keputusan penggunaan DBMS mengikat pengguna untuk: 
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a. Memperoleh perangkat lunak (software) yang mahal.  

b. Memperoleh konfigurasi perangkat keras (hardware) yang besar. 

Sebab DBMS seringkali membutuhkan kapasistas memori penyimpanan 

yang cukup besar. 

c. Memperkerjakan dan mempertahankan database administrator 

(DBA).  DBMS membutuhkan keahlian khusus dalam pengelolaannya, 

sehingga umumnya dibutuhkan staf khusus yang memiliki keahlian itu. 

Orang yang memiliki keahlian tersebut biasa disebut dengan database 

administrator (DBA). DBA bertugas merawat, mengelola dan dan 

memodifikasi database.  

2.3.2 Relational  DBMS (RDBMS) 

Menurut Hoffer, Prescott & McFadden (2005) DBMS adalah suatu 

program yang mengontrol, mengatur, mengorganisasi, penyimpanan dan 

pengembilan data pada suatu database. Sedangkan relational DBMS (RDBMS) 

mengacu pada model relasional dalam pendefinisian pengambilan data dalam 

suatu database. RDBMS masih memiliki kelemahan utama terutama  masih 

belum mampu menggunakan aplikasi yang melibatkan gambar. Akan tetapi 

pemanfaatan relational DBMS memiliki beberapa kelebihan antara lain: 

a. Kemudahan dalam migrasi aplikasi database dengan sistem database  

b. Kecepatan akses sangat tinggi 

c. Kapasitas penyimpanan sangat tinggi, sebab yang menjadi batasan adalah 

kapasitas perangkat keras (hardware) komputer  yang digunakan. 

d. Sangat mendukung penggunaan structured query languange (SQL)  
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Menurut Gelinas, Sutton & Hunton (2005) data pada RDBMS 

dihubungkan secara logis antar tabel, sehingga masing-masing fakta ataupun tipe 

informasi dikelompokkan pada tabel tersendiri. RDBMS dapat memberikan  

informasi bagi pengguna (users) dari satu atau lebih tabel secara fleksibel. Dengan 

demikian  yang menjadi komponen dalam RDBMS antara lain:  

a. Tabel yaitu tempat yang disediakan untuk menyimpan data;  

b. Queries yaitu suatu alat yang digunakan untuk pengguna dan programmer 

untuk mengakses data dari berbagai tabel;   

c. Forms yaitu apa yang tampak dalam layar untuk mempresentasikan data 

dalam tabel dan yang dikumpulkan melalui suatu queries dari satu atau lebih 

tabel;  

d. Reports yaitu berupa daftar (list) data yang akan dicetak ataupun kesimpulan 

data yang di-store ke tabel maupun yang dikumpulkan dari satu tabel atau 

lebih. 

2.4 Siklus Penghasilan (Revenue Cycle) 

2.4.1 Sistem Pembiayaan 

Menurut Wilkinson (1993) salah satu transaksi yang tercakup didalam 

siklus penghasilan adalah transaksi piutang. Sistem pembiayaan berkaitan 

langsung dengan transaksi piutang. Prosedur setiap sistem akan berbeda-beda 

tergantung jenis perusahaan, namun hal mendasar yang sama setiap perusahaan 

adalah melindungi uang atau cek yang diterima dari pelanggan. Dokumen sumber 

yang dijadikan sumber utama dalam pemrosesan adalah bukti penerimaan kas dan 

bukti penagihan. Bukti ini harus menunjukkan nilai piutang dan nilai kas yang 
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diterima, secara berkala nilai tersebut akan dijurnalkan dan diposkan dalam buku 

besar.    

2.4.2 Paparan Resiko (Risk Exposure)  

Setiap entitas pasti akan dihadapkan pada suatu resiko. Menurut Wilkinson 

(1993)  paparan resiko (risk exposure) adalah ancaman terhadap aset dan kualitas 

informasi perusahaan akibat terabaikannya atau tidak memadainya pengendalian. 

Beberapa macam resiko yang mungkin terjadi pada suatu perusahaan antara lain: 

a. Kesalahan yang tidak disengaja (unintentional error). Kesalahan yang 

demikian dapat terjadi pada data masukan ataupun pemrosesan. Seringkali 

kesalahan jenis ini disebabkan karena karyawan kurang terlatih, lelah, atau 

kurang diawasi. Data yang salah akan merusak akurasi dan keandalan arsip 

keluaran perusahaan. 

b. Kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang meliputi penipuan, pegelabuan 

atau tindakan lain untuk menutupi perbuatan melanggar hukum atau 

ketidakjujuran. Kesalahan ini akan merusak akurasi dan keandalan arsip 

keluaran perusahaan. 

c. Kehilangan aset secara tidak disengaja. Kehilangan secara tidak sengaja 

seperti ini umumnya terjadi akibat kesalahan meletakkan aset. 

d. Pencurian aset. Pencurian dapat dilakukan oleh pihak luar sebagai akibat 

lemahya keamanan perusahaan, namun juga  dapat dilakukan oleh pihak 

internal. 

e. Pelanggaran keamanan. Pihak yang tidak berhak memiliki akses terhadap 

suatu data atau arsip perusahaan, ternyata dapat mengakses data tersebut. 
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f. Tindak kekerasan atau bencana alam.  Jenis kejadian ini diluar kehendak 

manusia, dampka yang ditimbulkan juga dapat menyebabkan perusahaan 

berhenti untuk beroperasi.  

g. Kejahatan komputer.  Kejahatan komputer merupakan kelompok resiko yang 

semakin menonjol. Komputer dan data yang tersimpan sangat rentan terjadi 

kerusakan atau akses oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu frekuensi yang 

tinggi meningkatkan resiko yang mungkin terjadi. 

Penanggulangan terhadap resiko yang mungkin terjadi membutuhkan 

pengukuran terhadap derajat paparan resiko. Derajat paparan resiko ini tergantung 

pada faktor: 

a. Frekuensi. Makin tinggi frekuensi transaksi yang terjadi maka makin tinggi 

paparan resiko yang terjadi. 

b. Kerentanan. Makin tinggi tingkat kerentanan suatu aset maka semakin tinggi 

paparan resiko yang mungkin terjadinya. 

c. Ukuran. Makin tinggi nilai kerugian yang mungkin timbul maka makin besar 

paparan resiko. 

 Menurut Wilkinson (1993), resiko-resiko yang dapat dialami perusahaan 

dalam cakupan siklus pendapatan antara lain : 

a. Penjualan kredit dilakukan kepada pelanggan yang risiko kreditnya tinggi. 

b. Pengiriman tidak tercatat atau tertagih. 

c. Kesalahan dalam membuat faktur penjualan. 

d. Salah kirim kepada pelanggan atau pasanan tunda tidak terpenuhi. 

e. Pembukuan penjualan yang salah ke catatan piutang atau pembukuan ke 

periode akunting yang keliru. 
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f. Retur dan kelonggaran penjualan yang berlebih, dengan membuat memo 

kredit untuk retur fiktif. 

g. Pencurian atau penggelapan barang jadi di gudang atau di pangkalan 

pengiriman. 

h. Penghapusan rekening pelanggan oleh orang yang tidak berwenang. 

i. Pencurian uang yang diterima dari pelanggan oleh orang yang terlibat dalam 

pemrosesan; sering kali dengan tidak dilakukannya pembukuan di rekening 

pelanggan yang bersangkutan. 

j. Menggelapkan pembayaran dari pelanggan ketika jumlah ini dibukukan ke 

catatan piutang. 

k. Orang yang tidak berwenang mengakses catatan piutang, sediaan barang jadi, 

dan catatan-catatan lain. 

l. Bencana alam atau bencana karena ulah manusia mengakibatkan kehilangan 

atau kerusakan uang tunai, sediaan barang jadi, dan catatan piutang. 

2.4.3 Pengendalian (Controlling)  

Menurut Wilkinson (1993) struktur pengendalian internal yang efektif pada 

suatu perusahaan dapat terdiri dari berbagai pengendalian,yaitu: 

a. Klasifikasi menurut sasaran 

The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tahun 1973 

dalam Wilkinson (1993) mendefinisikan dua kategori utama dalam 

pengendalian berdasarkan sasaran sebagai berikut: 

1. Pengendalian Akunting 

Pengendalian ini terdiri dari rencana organisasi dan prosedur serta catatan 

(record) yang menyangkut pengamanan aset dan reliabilitas catatan 
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keuangan. Pengendalian akunting ini dirancang untuk memberikan 

jaminan yang layak bahwa: 

a. Transaksi telah dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen secara 

umum atau khusus. 

b. Transaksi telah dicatat sesuai kebutuhan, yaitu untuk memungkinkan 

penyusunan ikhtisar keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

diterima umum serta untuk menjaga akuntabilitas aset. 

c. Akses ke aset hanya dibolehkan sesuai otorisasi manajemen. 

d. Akuntabilitas tercatat untuk aset telah dibandingkan dengan aset yang 

ada secara berkala, dengan selang waktu yang layak dan tindakan yang 

semestinya diambil bila terjadi selisih di antara keduanya. 

2. Pengendalian Adminsitratif  

Pengendalian ini meliputi recana organisasi dan prosedur serta catatan 

yang menyangkut proses-proses keputusan yang menghasilkan otorisasi 

manajemen untuk transaksi. 

 Pengendalian-pengendalian ini merupakan bagian dari komponen yang 

membentuk sturuktur pengendalian internal. Berkaitan dengan macam 

pengendalian ini,  komponen yang membentuk pengendalian internal tampak pada 

tabel berikut: 

Struktur 
Pengendalian 

Internal 
(SPI) 

Nama Sasaran Jenis pengendalian 
yang diterapkan 

Sistem pengendalian 
manajemen 

Memastikan kebijakan 
manajemen dengan 
prosedur 

Administratif 

Sistem pengendalian 
Operasional 

Mendorong efisiensi 
dalam operasi Administrasi 

Sistem pengendalian 
akunting 

Mengamankan aset dan 
memastikan ketepatan 
serta keandalan data dan 
informasi 

Akunting 

Tabel 2.1 Tiga Sistem Komponen yang Membentuk SPI 
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b. Klasifikasi menurut maksud penggunaan 

Berdasarkan maksud dari penggunaan suatu pengendalian, Wilkinson (1993) 

membagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 

1. Pengendalian preventif, dimaksudkan untuk mencegah kejadian yang 

merugikan. 

2. Pengendalian deteksi, dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan 

kapan peristiwa merugikan terjadi 

3. Pengendalian korektif, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang 

dibutuhkan guna memperbaiki dampak yang merugikan.  

c. Klasifikasi menurut arsitektur sistem 

Menurut Wilkinson (1993), sistem informasi juga dapat dibedakan 

berdasarkan arsitekturnya ke dalam sistem pemrosesan manual, sistem 

pemrosesan tumpuk dengan komputer, sistem pemrosesan dengan komputer 

on-line, sistem basis data terpusat, dan jaringan kerja terdistribusi. Masing-

masing arsitektur ini cenderung membutuhkan seperangkat pengendalian 

tertentu yang unik, meskipun banyak dari pengendalian yang tumapng-tindih 

di antara berbagai arsitektur sistem. 

d. Klasifikasi menurut lingkungan 

Klasifikasi terakhir yang dikemukakan oleh Wilkinson (1993) untuk struktur 

pengendalian internal yang efektif adalah klasifikasi menurut lingkungan. 

Menurut Wilkinson, sasaran keseluruhan pengendalian transaksi adalah 

memastikan bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan telah dicatat, 

diklasifikasi, diproses, dan dilaporkan secara akurat. Bagian lain dari kerangka 

kerja pengendalian menyangkut situasi lingkungan dimana arus transaksi 
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berlangsung. Dalam lingkungan ini terdapat beragam pengendalian yang 

menyangkut organisasi, operasi, praktek manajemen, prosedur dokumentasi, 

tindakan pengamanan, prosedur akuntabilitas aset, dan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

Meskipun dapat memberikan kerangka konseptual untuk melukiskan 

struktur pengendalian internal, klasifikasi diatas tidak dapat menunjukkan 

pengendalian spesifik apa yang harus dirancang ke dalam struktur demikian. 

Berikut adalah tujuh pengendalian spesifik menurut Wilkinson (1993):  

1. Pengendalian Praktek Manajemen 

Kebijakan dan prosedur manajemen, yang dinamakan praktek-praktek 

manajemen, sangat penting bagi sistem pengendalian internal yang efektif. 

Praktek-praktek tersebut mencakup pengendalian organisasi dan dokumentasi, 

perencanaan, serta kepersonaliaan. 

2. Pengendalian Operasional 

Berlawanan dengan pengendalian manajemen, pengendalian ini merupakan 

proses yang mendorong efisiensi dalam tugas-tugas operasional. Selain itu, 

tanggung jawab untuk melaksanakannya terutama dibebankan pada manajer-

manajer tingkat bawah. Proses pengendalian operasional terdiri dari tiga tahap 

yang sama dengan proses pengendalian manajemen, yaitu: 

a. Menetapkan standar berdasarkan rencana-rencana taktik. 

b. Mengevaluasi kinerja 

c. Mengambil, bila perlu, keputusan yang mengarah pada tindakan-tindakan 

perbaikan. 
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Pengendalian operasional juga serupa dengan perencanaan taktik dalam hal-

hal tertentu; artinya, pengendalian ini mengurusi masalah-masalah yang relatif 

rutin, jangka pendek, terstruktur dengan baik dan mudah dipahami. 

3. Pengendalian Organisasional 

Prinsip pengendalian operasional dirancang menurut prinsip kemandirian 

organisasional. Prinsip ini menyatakan bahwa harus ada pembagian yang jelas 

dan logis atas tugas dan tanggung jawab. Kemandirian operasional 

memungkinkan pengendalian yang paling efektif bila fungsi-fungsi otorisasi, 

pencatatan dan pelaksana dipisahkan. 

4. Pengendalian Dokumentasi 

Semua komponen sistem informasi perusahaan, disamping juga kebijakan 

organisasi yang terkait, haruslah didokumentasikan secara lengkap. 

Dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami banyak membantu 

pengendalian. Fungsi dokumentasi ini antara lain: 

a. Membantu karyawan menafsirkan kebijakan-kebijakan dengan benar. 

b. Membantu karyawan membayangkan tata hubungan antara fungsi-fungsi 

organisasi. 

c. Memastikan bahwa prosedur-prosedur dilaksanakan secara lebih andal, 

konsisten dan efisien. 

5. Pengendalian Otorisasi 

Otorisasi berfungsi sebagai penghubung antara pengendalian administratif dan 

akunting. Pengendalian ini merupakan sarana kunci bagi manajemen untuk 

memenuhi tanggung jawabnya mengamankan aset perusahaan dan 

memastikan kewajaran transaksi. Selain itu, penambahan fungsi otorisasi 
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memperkuat kemandirian organisasional. Otorisasi diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu otorisasi umum dan otorisasi spesifik. Otorisasi umum menetapkan 

kondisi standar dimana transaksi disetujui dan dilaksanakan, sedangkan 

otorisasi spesifik menyangkut peristiwa-peristiwa khusus dimana kondisi dan 

pihak-pihak yang terlibat disebutkan secara spesifik. 

6. Pengendalian Pertanggungjawaban Aset 

Pengendalian yang memungkinkan pertanggungjawaban aset meliputi 4 hal, 

yaitu: 

a. Buku besar pembantu akunting. Memuat catatan rinci yang dikontrol oleh 

perkiraan (account) dalam buku besar umum. Aset yang biasanya dimuat 

dalam buku besar pembantu meliputi piutang, persediaan dan harta tetap. 

b. Prosedur pengakuan. Karyawan dan orang luar perlu dimintai pengakuan 

bahwa mereka telah menerima aset tertentu dan karenanya bertanggung 

jawab atas aset tersebut. 

c. Rekonsiliasi. Merupakan pembandingan nilai-nilai yang dihitung secara 

independen. 

d. Penilaian ulang (reassessment). Merupakan revaluasi nilai aset dengan 

tujuan melakukan penyesuaian, jika perlu. Perhitungan secara fisik 

mungkin menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian ke 

bawah hasil perhitungan yang ada dalam catatan. 

7. Pengendalian Atas Pemrosesan 

Pengendalian atas pemrosesan dibagi menjadi tiga bagian utama yang akan 

dijelaskan lebih lanjut di bawah ini: 
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a. Pengendalian masukan transaksi 

Pengendalian spesifik yang dilakukan untuk mencapai sasaran masukan ini 

meliputi pengecekan visual, dokumen sumber yang terancang baik, 

register dokumen, pita terkontrol (controlled tape), dan kode perkiraan 

(account code). 

b. Pengendalian pemrosesan transaksi 

Data transaksi harus memasuki prosedur pemrosesan secara lengkap dan 

harus diproses secara akurat dan lengkap. Pengendalian pemrosesan yang 

spesifik meliputi tindakan terdokumentasi, verifikasi, total tumpukan, dan 

rekonsiliasi. 

c. Pengendalian keluaran transaksi 

Keluaran yang dihasilkan suatu sistem informasi haruslah lengkap dan 

andal serta didistribusikan kepada para pengguna yang tepat. Pengendalian 

keluaran utamanya terdiri dari peninjauan (review) dan log distribusi. 

Pengendalian organisasional dirancang menurut prinsip kemandirian 

(independent organizational), yang menyatakan bahwa harus ada pembagian yang 

jelas dan logis atas tugas dan tanggung jawab. Karenanya, dua atau lebih 

karyawan yang secara organisasi terpisah harus dilibatkan dalam pemrosesan 

setiap transaksi.  

Kemandirian organisasional memungkinkan pengendalian yang paling 

efektif bila fungsi-fungsi otorisasi, pencatatan, dan pelaksana dipisahkan. 

Karyawan yang mempunyai akses kepada aset tidak boleh mempunyai akses 

kepada catatan, dan sebaliknya. 
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Di antara pengendalian umum seperti yang dikemukakan Wilkinson 

(1993), yang khusus berguna bagi siklus pendapatan antara lain: 

a. Unit organisasi yang mempunyai fungsi pengamanan dipisahkan dari unit 

yang menyimpan catatan. Selanjutnya, bagian pesanan penjualan dan kredit 

dipisahkan dari semua unit yang disebutkan di atas. 

b. Dokumentasi yang lengkap dan mutakhir tentang siklus pendapatan, termasuk 

tindasan dokumen, bagan arus, tata letak catatan dan laporan tersedia. Di 

samping itu, rincian mengenai pemrosesan penjualan dan penerimaan tunai 

ditata tersendiri. 

c. Pedoman operasi untuk jadwal pemrosesan, penyiapan laporan dan ikhtisar 

pengendalian, serta hal-hal lain tersusun secara jelas. 

d. Kebijakan manajemen tentang persetujuan kredit, penghapusan rekening, dan 

sebagainya dibuat secara tertulis. 

e. Keamanan dijaga dengan baik. 

 Titik-titik pengendalian yang harus diperhatikan dengan seksama dalam 

siklus pendapatan meliputi: 

a. Penerimaan pesanan penjualan. 

b. Cek kredit. 

c. Pengiriman barang jadi. 

d. Penagihan atas barang yang dikirimkan. 

e. Pembukuan setiap transaksi ke buku besar. 

f. Penerimaan barang oleh pelanggan. 

g. Penerimaan uang tunai. 

h. Penyetoran uang ke bank. 
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 Pengendalian dan prosedur berikut dapat diterapkan untuk transaksi siklus 

pendapatan dan rekening pelanggan : 

a. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjualan, pengiriman, dan 

penerimaan kas diberi nomor dan dirancang secara cermat. 

b. Data pada formulir pesanan penjualan dan tanda terima divalidasi (dan 

diverifikasi jika mungkin) ketika data ini disiapkan dan dimasukkan ke 

pemrosesan. 

c. Kesalahan yang terdeteksi selama pemrosesan data diperbaiki sesegera 

mungkin dengan menerapkan prosedur perbaikan kesalahan yang telah 

diteteapkan. 

d. Formulir pesanan dan atau faktur penjualan tindasan berganda dibuat 

berdasarkan otorisasi yang benar. 

e. Barang pesanan ditransfer dari gudang barang jadi dan dikirimkan hanya atas 

dasar otorisasi tertulis seperti daftar pengambilan atau tindasan permintaan 

sediaan. 

f. Pelanggan ditagih hanya setelah ada pemberitahuan dari bagian pengiriman 

tentang jumlah yang dikirim, sebaiknya dengan dokumen pengiriman formal 

dan dengan acuan daftar harga yang berlaku. 

g. Retur dan kelonggaran penjualan serta penghapusan rekening harus disetujui 

sebelumnya oleh manajer kredit dan satu manajer lain; untuk retur penjualan 

persetujuan tidak akan diberikan sampai barang yang dikembalikan diterima. 

h. Semua mata data dalam faktur penjualan diverifikasi oleh petugas penagihan 

yang tidak membuatnya. 
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i. Setelah pembuatan, faktur penjualan dibandingkan dengan pemberitahuan 

pengiriman dan pesanan penjualan terbuka. 

j. Semua penerimaan tunai sesegera mungkin disetor ke bank. 

k. Jika pemrosesan dilakukan secara tumpuk, total kendali dihitung dari faktur 

penjualan atau pemberitahuan pengiriman dan tanda terima; total kendali 

tumpuk ini dibandingkan dengan total yang dihitung selama pembukuan ke 

buku besar piutang dan selama operasi pemrosesan lainnya. Dalam hal 

penerimaan tunai, total tanda terima juga dibandingkan dengan total pada slip 

setoran. 

l. Rekening di buku besar pembantu piutang secara berkala dirujuk dengan 

rekening kendali piutang pada buku besar umum. 

m. Laporan bulanan disiapkan dan dikirimkan kepada semua pelanggan kredit. 

n. Tindasan semua dokumen yang menyangkut transaksi penjualan dan 

penerimaan tunai diarsipkan menurut nomor dan urutan nomor pada setiap 

arsip secara berkala diperiksa untuk melihat kemungkinan adanya senjang. 

Jika transaksi tidak didukung dengan dokumen tercetak, nomor diberikan pada 

dokumen dan disimpan dlam arsip transaksi. 

o. Dalam sistem berdasarkan komputer, daftar transaksi dan ikhtiar rekening 

dicetak secara berkala. 

p. Semua rekening bank direkonsiliasi oleh orang yang tidak terlibat dalam 

kegiatan pemrosesan siklus pendapatan, dan rekening bank diotorisasi manajer 

yang berwenang. 

q. Karyawan yang mengurusi uang tunai harus dibatasi jumlahnya dan harus 

diawasi secara ketat.  
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2.5 Sistem Laporan Pertanggungjawaban 

Menurut Wilkinson (1993) sistem pelaporan pertanggungjawaban yang 

juga disebut sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang 

menyajikan seperangkat laporan yang berhubungan  yang dipersiapkan bagi para 

manajer diberbagai pusat pertanggungjawaban. Laporan ini mengumpan informasi 

akuntabilitas ke arah atas melalui tingkatan manajerial pada struktur organisasi. 

Pada setiap tingkatan manajerial laporan tersebut mengikhtisarkan atau menyaring 

hasil-hasil yang dicapai pada tingkatan manejerial lebih rendah. 

2.6 Structured Query Languange (SQL) 

Menurut Martina (2004) Structured Query Languange (SQL) adalah suatu 

bahasa query standar yang digunakan untuk database relational. Meskipun 

terdapat standar SQL, akan tetapi produk-produk database mengimplementasikan 

bahasa query-nya secara spesifik. Menurut Gelinas, Sutton & Hunton  (2005) 

disebabkan karena database itu sendiri memungkinkan menjadi sangat kompleks, 

program untuk me-manage juga menjadi komplek, dan bisa menjadi mahal untuk 

dikembangkan. Maka dengan alasan tersebut banyak perusahaan yang tidak 

mendesain sendiri software DBMS-nya melainkan membeli sebagai suatu sistem.  

Secara komersial software DBMS telah tersedia dengan berbagai ukuran 

komputer. Beberapa paket software DBMS yang popular antara lain: MS Acces, 

DB2, IMS, MySQL, Oracle, Paradox, SQL Server, Sybase dan R:BASE. Untuk 

pembahasan dan pengembangan software yang penulis lakukan, penulis memilih 

SQL Server, dengan produk MS SQL Server 2000 sebagai database software.  

Menurut Martina (2004) MS SQL Server 2000 dikomersialkan oleh 

Microsoft Co pada tahun 2000 adalah mesin database client/server yang berbeda 



 

 
 

35

dengan database komputer tunggal tradisional yang memakai sistem pemakaian 

file secara bersama-sama. SQL Server 2000 mendukung penggunaan database 

lebih aman dalam lingkungan multiuser. SQL Server 2000 memiliki bahasa 

Transact-SQL yaitu bahasa pemrograman server yang mampu memanipulasi data 

dalam database  dan sejumlah perintah untuk mendefinisikan struktur database. 

Empat perintah dasar dalam manipulasi data SQL Server 2000 adalah SELECT, 

INSERT, UPDATE dan DELETE. SQL Server 2000 menjaga integritas data 

sehingga konsistensi dan pengontrolan terpusat dapat dijaga oleh server database, 

jika aplikasi client yang melakukan pengecekan integritas maka konsistensi akan 

sulit tercapai karena setiap aplikasi client dapat berbeda. 

Perancangan software DBMS yang penulis kembangkan memanfaatkan 

SQL Server 2000 Edisi Enterprise. Menurut Hidayat (2006) Edisi Enterprise 

adalah edisi terlengkap yang dimiliki oleh SQL Server 2000. Edisi ini mendukung 

penggunaan 32 CPU dan 64 RAM GB. SQL Server 2000 juga mendukung 

penggunaan program aplikasi client dalam pengembangan RDBMS. Salah 

satunya adalah penggunaan MS Basic. 

2.7  MS Visual Basic 6.0  

Menurut Supriyono, Hidayat & Baridwan (2008) Microsoft Visual Basic 

adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang merupakan pengembangan dari 

bahasa BASIC versi DOS. BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction 

Code) merupakan bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari yang mulai 

dikembangkan pada era 1950-an, sedangkan Microsoft Visual Basic adalah 

sebuah bahasa pemrograman komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sejak 

tahun 1991 dan Microsoft Visual Basic 6.0 di release pada bulan Oktober 1997. 
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Menurut Petroutsos (2004), saat ini Microsoft Visual Basic 6.0 masih 

merupakan bahasa pemrograman yang paling populer, serta sangat ideal untuk 

membuat aplikasi database. Selain itu, bahasa pemrograman visual ini digunakan 

untuk berbagai keperluan (multi purpose) mulai dari pemrograman grafis, game, 

internet dan lain-lain (WEC, 2005) yang didukung dengan tersedianya fasilitas 

ADO (ActiveX Data Object) dan DHTML (Dynamic Hypertext MarkUp 

Language) sehingga lebih memudahkan para developer untuk menciptakan suatu 

aplikasi. Dengan kelengkapan fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan, tidak 

salah jika Microsoft Visual Basic menjadi Development Tool yang banyak 

digemari para programmer, terutama para pemula. 

Menjadi Development Tool yang populer dan digemari bukan berarti 

Microsoft Visual Basic hadir tanpa ada kekurangan, dan kekurangan yang paling 

mendasar adalah tidak tersedianya database internal seperti yang dimiliki Visual 

FoxPro, sehingga untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis database, 

Microsoft Visual Basic masih tergantung dengan aplikasi yang lain seperti 

Microsoft SQL Server 2000. 

Melihat dari karakteristiknya, Microsoft Visual Basic dapat disebut 

sebagai bahasa pemrograman event drive, dimana program akan menunggu 

sampai ada respons dari user atau pemakai program aplikasi, Utami & Sukrisno 

(2005). Sedangkan menurut Octovhiana (2003), Microsoft Visual Basic 

merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang mendukung pola OOP 

(Object Oriented Programming), yaitu suatu pola pemrograman yang menitik 

beratkan pada object yang dibuat, baik dari aspek Method, Event dan Property. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Data penelitian didapatkan dari Koperasi Syariah Hidayah Bakti Makmur 

(selnjutnya disebut HBM) yg bertempat di Sawojajar, Malang. HBM memiliki 

unit usaha berupa usaha dagang, simpan pinjam dan pembiayaan. Lokasi 

keseluruhan obyek penelitian berada pada satu tempat, namun penelitian yang 

peneliti lakukan lebih terfokus pada program pembiayaan yang merupakan bagian 

usaha dari HBM. 

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus dari penelitian yang peneliti lakukan adalah pada sistem 

pengelolaan dan pemanfaatan database (Database Management Systems) yang 

dimiliki oleh program pembiayaan sebagai bagian usaha HBM. Penelitian yang 

peneliti lakukan membatasi pada pengelolaan database yang berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran HBM yang berasal dari program pembiayaan. 

Penerimaan dan pengeluaran ini berasal dari transaksi peminjaman dan pelunasan 

pinjaman dari para pelanggan pengguna program pembiayaan milik HBM. 

 Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penerapan DBMS, terutama 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari program pembiayaan 

pada bagian kasir HBM, apakah sudah cukup efektif dan efisien serta mampu 

beradaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dimasa mendatang.  Hasil 

dari evaluasi terhadap implementasi DBMS yang dimiliki HBM saat ini dijadikan 

sebagai dasar bagi peneliti untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan 
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DBMS yang lebih adaptif, yang dapat dijadikan sebagai alternatif masukan dalam 

pengembangan DBMS yang lebih kompleks dimasa mendatang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek 

yang sedang diteliti, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data yang 

berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan pada obyek penelitian memang 

belum dipublikasikan. Data-data tersebut berupa data mengenai sejarah, data 

strtuktur organisasi, data sistem informasi akuntansi, data sistem operasional, data 

sistem pengendalian internal obyek penelitian, dan data-data pendukung lainnya. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data pada obyek 

penelitian antara lain: 

1. Wawancara 

Terkait pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung pada pemilik, pengawas syariah, pengawas pengelola, manager, 

kepala bagian, kasir, pengurus dan anggota HBM serta unit usaha obyek yang 

diteliti, yaitu unit usaha Pembiayaan. 

2. Observasi 

Teknik penelitian data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 

di lapangan dan mencatat beberapa hasil temuan dari obyek yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat dokumen-

dokumen yang diperoleh dari obyek yang diteliti. 
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3.5   Metode Analisis Data  

  Metode dalam menganalisis data yang peneliti terapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Memahami prosedur operasional dan struktur organisasi yang berkaitan 

dengan program pembiayaan pada kasir HBM. 

2. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan aktivitas  pengelolaan 

dan pemanfaatan database program pembiayaan HBM. 

3. Menganalisis dan mengevaluasi data yang didapatkan dari aktivitas 

pengelolaan dan pemanfaatan database program pembiayaan HBM. 

4. Menganalisis permasalahan yang timbul dari data yang telah terkumpul pada 

tahapan implementasi, yaitu dengan mengevaluasi implementasi pengelolaan 

dan pemanfaatan database program pembiayaan HBM. 

5. Merancang rekomendasi berupa alternatif solusi dari permasalahan yang 

timbul. 

   Perancangan Sistem Informasi Berbasis Komputer 

 Perancangan program aplikasi sistem penerimaan kas pada kasir HBM 

menggunakan Microsoft SQL Server 2000 sebagai mesin database program 

aplikasi dan Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai program interface dan builder 

program aplikasi yang peneliti rancang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Obyek 

4.1.1 Sejarah Singkat Obyek 

Obyek penelitian peneliti adalah Koperasi Syariah Hidayah Bakti Makmur 

(selanjutnya disebut HBM), yang berlokasi di Sawojajar, Malang. HBM yang 

dirintis mulai tahun 2002 dan mendapatkan ijin operasional dari Dinas Koperasi 

Kota Malang pada bulan Juni 2003, merupakan koperasi syariah yang memiliki 

beberapa unit usaha, baik unit usaha yang berorientasi laba maupun unit unit yang 

sifatnya nirlaba. Di awal pendiriannya HBM hanya memiliki 2 (dua) unit usaha 

demi memajukan ekonomi masyarakat di sekitarnya, yaitu unit simpanan anggota 

dan pertokoan. Namun melihat tanggapan positif dari masyarakat atas 

perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang lembaga 

keuangan yang mulai memperkenalkan BMT-BMT dan Bank-Bank syariah 

dengan sistim bagi hasilnya yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadist serta 

didasari dengan semangat dakwah dan kepedulian yang tinggi kepada 

kesejahteraan masyarakat, HBM melebarkan sayapnya dengan menambah dan 

menggabungkan beberapa unit usaha, yaitu Simpanan, Pertokoan, Biro Perjalanan 

(Tour & Travel) dan Pembiayaan Syariah. Simpanan terdiri dari Simpanan 

Ibadah, Simpanan Sejahtera, Simpanan Anggota dan Simpanan Mudharabah 

Mutlaq. Adapun unit usaha Pembiayaan sendiri terbagi menjadi beberapa akad, 

yaitu Musyarakah (kerjasama dengan system bagi hasil), Mudharabah 

(permodalan usaha dengan sistem bagi hasil), Ba’i As-Salam (jual-beli kontan 
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dengan sistem margin), Ba’i Al-Istishna’ (jual-beli dengan sistem angsuran dan 

margin serta margin efektif), Al-Murabahah (jual-beli dengan sistem angsuran 

dan margin serta margin efektif), Al-Ijarah (sewa-menyewa dengan sistem 

margin) dan Qadh (pinjaman tanpa bunga). 

4.1.2 Gambaran Singkat HBM 

Status dari HBM merupakan koperasi nasional yang dimiliki oleh pihak 

swasta. Hingga peneliti melakukan penelitian, HBM telah berkembang dan telah 

memiliki karyawan tetap 71 orang, yang tersebar pada seluruh unit usaha yang 

berada di bawah kendali HBM. Begitu pula dengan tanggung jawab penggajian 

karyawan secara keseluruhan terpusat pada HBM. 

Secara struktural bentuk aktivitas yang dikembangkan oleh HBM tampak 

pada gambar berikut: 

HBM

Simpanan
Ibadah

Simpanan
Sejahtera

Simpanan
Anggota

Simpanan
Mudharabah 

Mutlaqah

Pembiayaan Pertokoan Biro
Perjalanan

Musyarakah Mudharabah Ba’i As-Salam Ba’i Al-Istishna’ Al-Murabahah Al-Ijarah Qadh

Simpanan

 
Gambar 4.1  Struktur Aktivitas di Bawah Kendali HBM 
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4.1.3 Unit Usaha Pembiayaan 

Unit usaha Pembiayaan adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh 

HBM, bersifat baik profit maupun nirlaba. Unit usaha Pembiayaan bergerak pada 

pengembangan ekonomi masyarakat secara mikro dengan jalan memberikan 

pinjaman dana bagi nasabah. Fasilitas unit usaha Pembiayaan bagi perorangan ini 

antara lain pembelian barang-barang kebutuhan dan modal usaha, misalnya: bahan 

bangunan untuk renovasi rumah, rumah jadi, kendaraan atau barang-barang 

kebutuhan untuk modal usaha dengan mekanisme pembiayaan dan akad sesuai 

kebutuhan dan kesepakatan bersama, dan berdasarkan syariah Islam. 

Adapun akad-akad yang biasa dilakukan adalah: 

1. Ba’i As-salam, yaitu jual-beli kontan dengan sistem margin. 

2. Ba’i Al-Istishna’, yaitu jual-beli dengan sistem margin dan margin efektif. 

3. Murabahah, yaitu jual-beli dengan margin dan margin efektif. 

4. Ijarah, yaitu sewa-menyewa dengan sistem margin. 

5. Mudharabah, yaitu permodalan usaha dengan sistem bagi hasil. 

6. Musyarakah, yaitu kerjasama dengan sistem bagi hasil. 

7. Qadh, yaitu pinjaman usaha tanpa sistem bagi hasil ataupun margin. 

Secara organisasional, unit usaha Pembiayaan berada dibawah kendali 

HBM. Sebagai unit bersifat profit dan nirlaba, unit usaha Pembiayaan merupakan 

salah satu pusat pertanggungjawaban bagi HBM. Oleh karena itu, untuk 

menunjang aktivitas operasionalnya, pihak HBM mengajukan anggaran tahunan. 

Anggaran inilah yang menjadi sentral pengukuran kinerja finansial unit usaha 

yang berada di bawah HBM, termasuk unit usaha Pembiayaan. 
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Secara struktural, organisasi unit usaha Pembiayaan adalah sebagai 

berikut: 

Ka. Unit
Pembiayaan

Ketua HBM

QadhAl - IjarahAl - MurabahahBa’i Al- Istishna’Ba’i As-SalamMudharabahMusyarakah

AkuntansiKeuangan

Akuntansi &
Keuangan

Account
Officer

Account
Officer

Account
Officer

Account
Officer

Account
Officer

Account
Officer

Account
Officer

 
Gambar 4.2  Struktur Organisasi Unit Usaha Pembiayaan 

4.1.4 Gambaran Sesungguhnya di Obyek Penelitian 

4.1.4.1 Gambaran dan Evaluasi Pertanggungjawaban 

Bentuk struktur organisasi akan memberikan pengaruh pada pola 

pertanggungjawaban unit organisasi yang ada didalam struktur.  Menurut pasal 23 

UU RI No.12 Tahun 1967, pengurus HBM diwajibkan menyusun laporan keadaan 

dan kegiatan HBM serta laporan keuangan selama periode tersebut. Oleh karena 

aktivitas seluruh unit usaha yang dikembangkan HBM adalah tanggung jawab 

pengurus HBM, maka penting bagi HBM untuk mempertimbangkan integritas 

laporan keuangan yang dihasilkan.  

Integritas laporan keuangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh bentuk dan  

pola pertanggungjawaban didalam struktur organisasi. Bentuk pola 

pertanggungjawaban saat peneliti melakukan penelitian pada HBM tampak 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.3  Struktur Organisasi  HBM Saat Ini 

Menurut UU RI No.25 tahun 1992 pasal 21, perangkat organisasi koperasi 

terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Berdasarkan undang-undang 

tersebut, maka struktur organisasi HBM dapat dikatakan telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kondisi yang ideal adalah seluruh unit usaha yang dikembangkan oleh 

HBM harus bertanggung jawab kepada HBM. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

kondisi di lokasi penelitian saat ini sudah ideal. 

4.1.4.2 Gambaran dan Evaluasi Pengurus HBM 

Aktivitas rutin dan jalannya HBM secara keseluruhan menjadi tanggung 

jawab pengurus HBM. Komposisi minimal dari struktur organisi HBM adalah 

adanya ketua, sekretaris dan bendahara. Struktur oraganisasi pada HBM tempat 

peneliti melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 
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Bendahara Sekretaris Personalia

Ketua HBM

Akuntansi

Keuangan Kasir

 
Gambar 4.4  Struktur Organisasi Pengurus HBM 

Struktur organisasi HBM pada dasarnya telah memenuhi persyaratan 

minimal susunan struktur organisasi sebagaimana undang-undang yang berlaku  

Akan tetapi, selama peneliti melakukan penelitan, peneliti menemukan fakta 

bahwa HBM belum memiliki standar prosedur operasional (standart operating 

procedure) yang baku. Standar prosedur operasional (SOP). Dampak yang 

ditimbulkan dengan ketiadaan SOP yang baku bagi HBM antara lain: 

1. Pendelegasian wewenang belum jelas dijabarkan, dampaknya seringkali 

kinerja menjadi kurang efektif. Banyak karyawan yang tidak mengetahui 

tahapan-tahapan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sering terjadi 

miskomunikasi terhadap nasabah dan atau bagian lain. 

2. Lemahnya pengendalian terhadap perilaku aktivitas karyawan, terutama 

terhadap pengendalian aktivitas operasional karyawan. Indikasinya adalah 

sering terjadi penumpukan aktivitas yang seringkali tidak terselesaikan.  

3. Lemahnya fungsi controlling masing-masing bagian HBM.  

Menurut Heckert (1986) controller berfungsi untuk memastikan bahwa 

setiap aktivitas dan kebijakan yang dilakukan dalam suatu entitas telah 

berjalan sebagaimana standar yang ada secara efektif dan efisien. Menurut 
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Anthony (2002) termasuk di dalam fungsi controller ini adalah 

mengendalikan perilaku dari karyawan, mengenali berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi aktivitas. Entitas tidak diharuskan memiliki 

controller secara struktural dalam organisasi, namun paling penting adalah 

berbagai fungsi controlling telah dimiliki setiap bagian dalam struktur 

organisasi.  

4. Masih adanya rangkap jabatan pada posisi yang vital.  Idealnya Pembina, 

Pengawas dan Pengurus tidak diperbolehkan memiliki jabatan di dalam 

berbagai macam unit usaha yang dikembangkan HBM. Fungsi 

pengendalian menjadi lemah ketika pelaksana kegiatan dan pihak yang 

menerima tanggung jawab dijabat oleh orang yang sama. Hal ini masih 

terjadi pada HBM. 

Berdasarkan keterangan dari pengurus HBM, transaksi yang paling 

memegang peranan penting bagi HBM berasal dari Unit Usaha Pembiayaan. 

Peneliti menilai hal inilah yang menjadikan pihak pengurus menjadikan program 

pembiayaan sebagai salah satu program andalan HBM. Keseluruhan penerimaan 

dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas Unit Usaha Pembiayaan 

terpusat pada kasir HBM. Kasir yang dimiliki oleh HBM saat ini hanya satu, 

sehingga seluruh kegiatan penerimaan kas yang berkaitan dengan HBM terpusat 

pada satu bagian ini. Bentuk struktur yang demikian ini memberikan pengaruh 

pada prosedur penerimaan kas pada Unit Usaha Pembiayaan HBM. Hal tersebut 

menjadikan sistem penerimaan kas pada Unit Usaha Pembiayaan di kasir HBM 

inilah yang menarik untuk dibahas lebih mendalam. 
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4.2 Evaluasi dan Alternatif Pemecahan Masalah pada Sistem Penerimaan 

Kas untuk Unit Usaha Pembiayaan pada Kasir HBM 

4.2.1 Gambaran Sistem Penerimaan Kas untuk Unit Usaha Pembiayaan 

pada Kasir HBM 

Pembiayaan pada bagian kasir HBM menjadi bagian yang penting dalam 

struktur HBM. Kasir HBM memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

pengelolaan kas dari unit usaha yang berada dibawah kendali HBM, khususnya 

pada unit usaha Pembiayaan yang melibatkan modal yang sangat besar. 

Penelitian yang peneliti lakukan memberikan gambaran bahwa aktivitas 

operasional yang terjadi secara rutin pada kasir HBM dalam unit usaha 

pembiayaan terbagi menjadi dua jenis, yakni sistem keuangan dan sistem 

akuntansi. Sistem keuangan menjelaskan peraturan dan prosedur yang berkaitan 

dengan arus keuangan yang terjadi di dalam HBM, baik yang berkaitan dengan 

pihak internal maupun eksternal HBM. Sistem keuangan yang terdapat pada HBM 

adalah sebagai berikut: 

a. HBM mengakui beberapa item pendapatan yang menjadi hak dari HBM dari 

unit usaha pembiayaan, antara lain: 

1. Pembayaran Ba’i As-Salam. 

2. Pembayaran angsuran Ba’i Al-Istishna. 

3. Pembayaran angsuran Al-Murabahah. 

4. Pembayaran angsuran Ijarah. 

5. Pembayaran angsuran Musyarakah. 

6. Pembayaran angsuran Mudharabah. 

7. Pembayaran angsuran Qadh 
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8. Pendapatan lain dari non kegiatan 

Selain pendapatan lain dari non kegiatan, seluruh item yang telah disebutkan di 

atas merupakan item yang berkaitan dengan aktivitas kasir HBM. Pendapatan 

lain dari non kegiatan yang diperoleh dari hasil donasi dari nasabah bisa 

diperoleh lebih dari sekali, tetapi juga tidak selalu dapat diterima oleh pihak 

HBM karena sifatnya yang merupakan sumbangan sukarela dari nasabah 

HBM. 

b. Guna menjaga ketertiban administrasi pembayaran, maka diberlakukan 

ketentuan pembayaran sebagai berikut: 

1. Pembayaran Ba’i As-Salam dilakukan tepat pada saat barang yang dibeli 

oleh nasabah HBM diterima. Pembayaran ini dilakukan sekali bayar dan 

tanpa angsuran.  

2. Pembayaran angsuran Ba’i Al-Istishna’, Al-Murabahah, Al-Ijarah, 

Musyarakah, Murabahah dilakukan pada tanggal 1-10 setiap bulannya 

sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan atau kredit yang diambil 

nasabah HBM terlunasi. 

3. Pembayaran angsuran Qadh bersama atau tidak bersama dengan donasi 

dilakukan pada tanggal 1-10 setiap bulannya sampai dengan jangka waktu 

yang ditetapkan dan atau kredit yang diambil nasabah HBM terlunasi. 

4. Pembayaran Musyarakah dan Mudharabah harus menyertakan laporan 

keuangan perusahaan nasabah HBM. 

c. Pembayaran dapat dilakukan di kasir HBM dan melalui bank. 

d. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi yang akan 

ditentukan oleh HBM kemudian. 
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 Sistem akuntansi yang diterapkan HBM berkaitan dengan unit usaha 

pembiayaan pada kasir HBM adalah sebagai berikut: 

1. Setiap penerimaan pembayaran oleh nasabah HBM harus dibuatkan bukti 

yang telah ditandatangani pihak kasir dan distempel HBM. 

2. Penerimaan kas dari unit usaha pembiayaan HBM terdiri dari kas yang berasal 

dari pembayaran Ba’i As-Salam, Ba’i Al-Istishna’, Al-Murabahah, Al-Ijarah, 

Musyarakah dan Mudharabah 

3. Penerimaan kas dari jenis pembiayaan Qadh beserta atau tidak beserta donasi 

dipisahkan dari jenis pembiayaan lainnya dikarenakan penggunaan dana pada 

jenis pembiayaan ini diberlakukan untuk memandirikan ekonomi para dhuafa 

dan tidak boleh diakui sebagai laba usaha. 

4. Setiap penerimaan kas dari pembayaran dicatat pada dua jenis akun berbeda 

berdasarkan asal penerimaan kas tersebut, apakah secara tunai melalui kasir 

HBM atau melalui bank. 

5. Prosedur penerimaan kas HBM khususnya unit usaha pembiayaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk pembayaran Ba’i As-Salam, nasabah HBM membayar tepat pada 

saat barang yang dibeli oleh nasabah HBM diterima. Pembayaran ini 

dilakukan sekali bayar dan tanpa angsuran melalui kasir HBM.  

b. Untuk jenis pembiayaan selain Ba’i As-Salam pembayaran dilakukan 

tanggal 1-10 tiap bulan, sampai jangka waktu yang ditentukan dan atau 

kredit yang diambil oleh nasabah HBM telah terlunasi. Nasabah HBM 

dapat membayar angsuran kredit melalui kasir HBM atau melalui Bank. 
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c. Kasir mencetak nota pembayaran rangkap 2 atas pembayaran yang 

dilakukan. 1 untuk pembayar, 1 sebagai arsip urut nomor. 

d. Setelah melakukan pembayaran via bank, nasabah HBM menukarkan slip 

pembayaran via bank dengan nota pembayaran di kasir HBM. Penukaran 

slip sebagai bukti bahwa nasabah bersangkutan telah melakukan 

pembayaran angsuran. 

e. Jika nasabah tidak melakukan penukaran slip, maka pencatatan 

pembayaran baru dilakukan setelah pihak HBM menerima cetak laporan 

mutasi bank tiap 10 hari. 

6. Setiap hari bagian kasir melakukan perhitungan fisik jumlah uang dan 

membuat laporan penerimaan kas rangkap 3, yaitu 1 untuk arsip, 1 untuk 

bagian akuntansi, dan 1 untuk  bagian keuangan.  

7. Uang dari kasir disetorkan ke bagian keuangan untuk selanjutnya oleh bagian 

keuangan disetorkan ke rekening bank HBM. 

8. Kasir juga membuat laporan kas harian rangkap 3, yaitu 1 untuk arsip kasir, 1 

untuk keuangan dan 1 untuk bagian akuntansi HBM. 

Sistem operasional penerimaan kas harian HBM dari unit usaha 

pembiayaan yang menjadi kewenangan HBM antara lain bersumber dari: 

a. Pembayaran Ba’i As-Salam. 

b. Pembayaran angsuran Ba’i Al-Istishna. 

c. Pembayaran angsuran Al-Murabahah. 

d. Pembayaran angsuran Ijarah. 

e. Pembayaran angsuran Musyarakah. 

f. Pembayaran angsuran Mudharabah. 
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g. Pembayaran angsuran Qadh. 

Prosedur penerimaan kas HBM dari pembayaran Ba’i As-Salam telah 

peneliti ilustrasikan dalam gambar 4.5. 

Penerimaan Kas Kasir HBM dari Pembayaran Ba’i As-Salam
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Gambar 4.5 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran 
Ba’i As-Salam saat ini 

Prosedur penerimaan kas HBM dari pembayaran Ba’i Al-Istishna’, Al-

Murabahah, Al-Ijarah telah peneliti ilustrasikan dalam gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran 
Ba’i Al-Istishna’, Al-Murabahah, Al-Ijarah saat ini 

 
Prosedur penerimaan kas HBM dari pembayaran Musyarakah dan 

Mudharabah telah peneliti ilustrasikan dalam gambar 4.7. 
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Penerimaan Kas Kasir HBM dari Pembayaran Musyarakah dan Mudharabah
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Gambar 4.7 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran 
Musyarakah dan Murabahah saat ini 

 
Prosedur penerimaan kas HBM dari pembayaran Qadh telah peneliti 

ilustrasikan dalam gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran Qadh dan 
Pendapatan Non-Kegiatan saat ini 

 
Prosedur yang peneliti gambarkan di atas adalah prosedur yang terjadi 

baik secara rutin ataupun tidak rutin pada kasir HBM. Evaluasi terhadap prosedur 

ini akan peneliti jabarkan pada begian pembahasan selanjutnya. 
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4.2.2 Evaluasi Sistem Penerimaan Kas pada Unit Usaha Pembiayaan di 

Kasir HBM 

4.2.2.1 Evaluasi Prosedur dan Pengendalian Penerimaan Kas  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, peneliti menilai 

kelemahan dari SIA yang dimiliki oleh HBM, adalah penyusunan SIA HBM tidak 

mempertimbangkan aspek perkembangan teknologi dan antisipasi terhadap 

perkembangan usaha yang dimiliki oleh HBM. Indikasi utama kelemahan secara 

umum dari SIA yang dimiliki HBM pada saat ini, terutama jika pada aktivitas 

yang berkaitan dengan penerimaan kas HBM, antara lain dalam hal: 

1. Kerjasama dengan pihak eksternal belum dapat berjalan dengan optimal. 

Berkaitan dengan penerimaan kas HBM saat ini, sering timbul masalah 

terutama dengan adanya pembayaran angsuran via bank. Nasabah HBM yang 

melakukan pembayaran angsuran via bank seringkali melakukan pembayaran 

dengan jumlah yang tidak tepat sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi, 

namun pihak bank tetap saja menerima jumlah tersebut apa adanya. Akibatnya 

seringkali timbul masalah lebih atau kurang bayar. Peneliti menilai bentuk 

kerjasama seperti ini masih kurang optimal, sehingga perlu mendapat 

perhatian khusus oleh pihak manajemen. Seharusnya pihak HBM bisa lebih 

mengoptimalkan kerjasama tersebut, terlebih transaksi pada unit usaha 

pembiayaan sifatnya rutin dan jumlahnya berbeda untuk setiap nasabah, sesuai 

dengan besarnya kredit dan jenis pembiayaan yang diambil. Tinggal 

bagaimana pihak HBM mampu menyediakan database yang memadai untuk 

hal ini.  
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2. Masih berkaitan dengan pihak eksternal, terutama perlakuan akuntansi 

terhadap lebih atau kurang bayar angsuran. Pihak akuntansi HBM 

memisahkan perlakuan atas terjadinya lebih bayar dengan kurang bayar. Jika 

terjadi kekurangan dalam membayar, maka pihak kasir HBM akan 

menghubungi nasabah agar melakukan pembayaran tambahan, sebab 

komputer HBM diprogram hanya untuk mencatat dengan jumlah yang telah 

ditentukan. Namun jika ternyata nasabah belum dapat dihubungi, maka pihak 

HBM mencatat pembayaran tersebut pada pos khusus, dan setelah nasabah 

melakukan komplain maka pihak HBM akan menjelaskan masalahnya, jika 

telah dilakukan pembayaran dengan jumlah yang tepat, kasir HBM 

mempostingkan transaksi tersebut. 

 Komplain umumnya datang jika pihak HBM melakukan tagihan kepada 

nasabah namun nasabah merasa telah melakukan pembayaran. Pada saat inilah 

cross check dilakukan oleh pihak HBM.  Di sinilah letak ketidakefisienan dari 

pengendalian yang dilakukan pihak HBM. 

 Jika terjadi lebih bayar, maka pihak HBM akan menghubungi nasabah untuk 

memilih beberapa alternatif atas kelebihan bayar yang telah dilakukan. 

Nasabah dapat menarik tunai kelebihannya, nasabah dapat meng-infaq-kan 

kelebihan bayarnya sesuai keinginan pembayar atau nasabah dapat 

menyimpan kelebihan bayarnya sebagai pengurang jumlah yang harus dibayar 

untuk bulan berikutnya. Peneliti melihat jika prosedur ketiga yang dipilih 

maka terdapat kerawanan, sebab pihak HBM tidak memiliki sistem catatan 

secara mendetail untuk masing-masing nasabah. 
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 Jika nasabah yang melakukan kelebihan bayar tidak dapat dihubungi, maka 

pihak HBM akan mencatat pada pos khusus dan jika hingga akhir jangka 

waktu kredit, nasabah tidak melakukan konfirmasi, maka kelebihan tersebut 

dikembalikan ke rekening nasabah tersebut. Peneliti melihat peluang untuk 

terjadinya manipulasi pengembalian lebih bayar terhadap nasabah yang tidak 

melakukan komplain akan terbuka lebar. Terutama jika nilai kelebihannya 

tidak diketahui oleh pihak nasabah, apalagi HBM tidak memiliki bukti 

penyerahan kelebihan pembayaran.  

3. Keterbatasan teknologi yang digunakan dalam SIA HBM. Berkaitan dengan 

penerimaan kas HBM, software yang digunakan SIA HBM menghadapi 

beberapa masalah, diantaranya: 

a. Database yang digunakan tidak dapat digunakan oleh pihak lain, selain 

pengelola software tersebut, akibatnya timbul ketidakefisienan dalam 

pengelolaan database, sebab masing-masing unit yang membutuhkan 

database yang pada dasarnya sama, terpaksa membuat database sendiri. 

b. Software yang digunakan belum mampu menyediakan informasi perincian 

pembayaran yang pernah dilakukan masing-masing nasabah.  

4. Kondisi HBM yang dapat dibilang belum terlalu lama berdiri merupakan salah 

satu penyebab terbatasnya laba HBM yang berakibat minimnya sumber daya 

manusia pada susunan pengurus HBM. Keadaan ini membuat beberapa posisi 

harus dipegang oleh orang yang sama sehingga terjadi penumpukan aktivitas. 

Dengan adanya penumpukan aktivitas, peneliti melihat peluang untuk 

terjadinya kecurangan dan sulit didapatnya informasi untuk masing-masing unit 
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pertanggungjawaban. Selain itu penumpukan aktivitas juga dapat menyebabkan pola 

kerja yang tidak efisien dan tidak efektif.  

4.2.2.2 Paparan Resiko Prosedur Penerimaan Kas 

Sistem penerimaan kas pada bagian kasir HBM dari unit usaha 

pembiayaan saat ini telah terkomputerisasi. Evaluasi terhadap sistem penerimaan 

kas yang peneliti lakukan memperoleh beberapa resiko yang mungkin terjadi pada 

sistem ini. Secara detail peneliti menjabarkan resiko dari sistem yang ada saat ini, 

dampak yang mungkin timbul, dan pengendalian yang dapat dilakukan seperti 

tampak  pada tabel berikut ini: 

Elemen atau 
Aktivitas Paparan Resiko Dampak Pengendalian 

Pengumpulan 
data 
  
 
 
 
 
 
Pemrosesan data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyimpanan 
dan pemerolehan 
kembali data  
 
 

Data disalin tanpa ada 
dokumen sumber 
 
 
Pencurian uang yang 
diterima dari nasabah 
 
 
Kesalahan dalam input 
nominal pembayaran 
 
 
 
 
 
Kesalahan input data 
yang menyebar dalam 
pemrosesan data  
 
 
Manipulasi data akibat 
proses yang terpusat 
pada komputer 
 
 
 
Data dapat diakses oleh 
pihak yang tidak berhak 
 
Kerusakan hardware 
 

Jejak audit mungkin 
hilang 
 
 
Kehilangan aset 
 
 
 
Saldo piutang dicatat 
terlalu tinggi atau 
terlalu rendah 
 
 
 
 
Output yang dihasilkan 
tidak akurat, dan 
mempengaruhi 
pengambilan keputusan 
 
Data tidak tercatat pada 
satu akun yang sama 
 
 
 
 
Adanya pencurian dan 
manipulasi data 
 
Kehilangan database 
 

Pembuatan bukti fisik 
rangkap untuk setiap 
transaksi. 
 
Pembuatan bukti fisik 
rangkap untuk setiap 
transaksi. 
 
Fasilitas konfirmasi oleh 
software setiap akhir 
proses, 
Verifikasi oleh petugas 
kasir setiap akan 
mengakhiri proses 
 
Pengecekan data setiap 
langkah pemrosesan data 
 
 
 
Membatasi akses 
terhadap computer, 
Prosedur yang jelas 
untuk mengubah 
otorisasi program.  
 
Pembentukan database 
administrator 
 
Back-up data tidak hanya 
pada satu hardware 
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Output informasi 

 
Data terhapus, atau 
tidak dapat terlihat 
sebab tersimpan 
didalam harddisk, 
gangguan virus yang 
menyerang data. 
 
 
 
 
 
 
Output yang terbatas, 
dan tidak fleksibel  
 
 
 
 
 
 
Pengguna informasi 
terbatas hanya pada 
lingkungan kasir dan 
akuntansi HBM 

 
Data tidak dapat 
digunakan oleh user 
untuk sementara. 
Kehilangan data 
tertentu 
 
 
 
 
 
 
 
Kebutuhan informasi 
setiap jenjang 
organisasi belum 
terpenuhi 
 
 
 
 
Penumpukan aktivitas 
pada kasir,  
Informasi untuk 
masing-masing unit 
pertanggungjawaban 
sulit didapatkan 

 
Arsip dicetak secara 
periodik, 
Prosedur back-up data 
secara rutin, 
Perlindungan terhadap 
listrik padam secara 
mendadak, 
Pemberian antivirus 
yang di-update rutin 
pada setiap komputer  
 
 
Pemanfaatan database 
engine yang fleksibel, 
Penerapan program 
aplikasi yang menerap-
kan sistem akuntasi 
pertanggungjawaban 
 
 
Adanya distribusi 
informasi yang berkaitan 
dengan masing-masing 
pihak yang 
membutuhkan. 

 
Tabel 4.1 Paparan resiko dan pengendalian sistem penerimaan kas 

4.2.2.3 Pengendalian terhadap Prosedur Penerimaan Kas 

Evaluasi terhadap prosedur penerimaan kas pada kasir HBM menunjukkan 

bahwa dari sisi pengendalian, peneliti merekomendasikan untuk melakukan 

beberapa perubahan. Permasalahan dari pengendalian terhadap penerimaan kas 

adalah kecukupan prosedur belum tercapai. Kondisi yang paling jelas tampak 

adalah masalah kecukupan terhadap prosedur yang berkaitan dengan data 

masukan yang diproses lebih lanjut dari transaksi pembayaran pada unit usaha 

pembiayaan. Berkaitan dengan masalah ini peneliti merekomendasikan adanya 

sedikit perubahan terhadap prosedur yang telah diimplementasikan. Perubahan 

prosedur untuk penerimaan dari pembayaran pada unit usaha pembiayaan adalah:  
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a. Nota pembayaran atau kwitansi yang dihasilkan dari transaksi Ba’i As-Salam 

seharusnya dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi kasir, nasabah, bagian 

keuangan dan bagian akuntansi masing-masing mendapatkan. Prosedur seperti 

ini bertujuan untuk meningkat fungsi pengendalian antar bagian, sehingga 

masing-masing pihak yang berkepentingan telah memiliki bukti masing-

masing. 

b. Nota pembayaran atau kwitansi yang dihasilkan dari transaksi Ba’i Al-

Istishna’, Al-Murabahah, Al-Ijarah, Musyarakah, Mudharabah dan Qadh 

seharusnya dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi kasir, nasabah, bagian 

keuangan dan bagian akuntansi masing-masing mendapatkan. Prosedur seperti 

ini bertujuan untuk meningkat fungsi pengendalian antar bagian, sehingga 

masing-masing pihak yang berkepentingan telah memiliki bukti masing-

masing. 

a. Laporan Keuangan dari nasabah Musyarakah dan Mudharabah seharusnya 

dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi bagian keuangan dan bagian 

akuntansi masing-masing mendapatkan. Prosedur seperti ini bertujuan untuk 

meningkat fungsi pengendalian antar bagian, sehingga masing-masing pihak 

yang berkepentingan telah memiliki bukti masing-masing. 

b. Nasabah seharusnya memiliki nota pembayaran. Selain sebagai informasi bagi 

nasabah, nota pembayaran juga bermanfaat bagi pengendalian pembayaran 

iuran yang dilakukan siswa. Sehingga simpang siur informasi bagi nasabah 

telah melakukan pembayaran atau belum dapat diminimalisir, sebab naabah 

telah memiliki bukti. 
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Prosedur penerimaan kas dari pembayaran Ba’i As-Salam yang baru 

peneliti gambarkan dalam seperti dalam gambar 4.9. Perubahan prosedur pada 

pembayaran Ba’i Al-Istishna’, Al-Murabahah, Al-Ijarah adalah penambahan 

pembuatan nota pembayaran. Perubahan prosedur pada pembayaran Musyarakah 

dan Mudharabah adalah penambahan pembuatan nota pembayaran dan laporan 

keuangan nasabah. Sedangkan perubahan prosedur pada pembayaran Qadh dan 

Pendapatan Non-Kegiatan berupa penambahan pembuatan nota pembayaran. Nota 

pembayaran digunakan sebagai bukti fisik bagi kasir bahwa telah terjadi transaksi. 

Nota pembayaran dibuat 4 (empat) rangkap dengan distribusi kasir, nasabah, 

bagian keuangan, dan bagian akuntansi masing-masing 1 (satu) lembar. Nota 

pembayaran diarsipkan berdasarkan urutan tanggal. Laporan keuangan nasabah 

bibuat rangkap 2 (dua) untuk bagian keuangan dan bagian akuntansi masing-

masing 1 (satu). Setelah evaluasi dan rekomendasi yang peneliti ajukan, maka 

bentuk dari prosedur penerimaan kas dari pembayaran Ba’i Al-Istishna’, Al-

Murabahah, Al-Ijarah telah berubah seperti pada gambar 4.10. Untuk prosedur 

penerimaan kas dari pembayaran Musyarakah dan Mudharabah dirubah seperti 

pada gambar 4.11. sedangkan untuk prosedur penerimaan kas dari pembayaran 

Qadh dan Pendapatan Non-Kegiatan dirubah seperti pada gambar 4.12. 

Perubahan terhadap prosedur ini diharapkan meningkatkan kualitas 

pengendalian terhadap transaksi yang terjadi, karena prosedur baru ini telah 

mampu merekam semua events yang terjadi pada aktivitas kasir dari HBM. 

Prosedur ini juga telah menghasilkan bukti fisik transaksi yang terjadi pada 

penerimaan kas dari masing-masing jenis pembayaran.   
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Penerimaan Kas KasirHBM dari PembayaranBa’i As-Salam
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Gambar 4.9 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran  
Ba’i As-Salam Setelah Evaluasi 
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Penerimaan Kas KasirHBM dari Pembayaran Ba’i Al-Istishna’, Al-Murabahah,
Al-Ijarah
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Gambar 4.10 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran 
Ba’i Al-Istishna’, Al-Murabahah, Al-Ijarah Setelah Evaluasi 
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Penerimaan Kas Kasir HBM dari Pembayaran Musyarakah dan Mudharabah
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Gambar 4.11 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran 
Musyarakah dan Murabahah Setelah Evaluasi 
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Gambar 4.12 Diagram Arus Penerimaan Kas dari pembayaran Qadh dan 
Pendapatan Non-Kegiatan 

 
Perubahan prosedur yang peneliti rekomendasikan merupakan alternatif 

pemecahan masalah yang dihadapi oleh pihak HBM. Perubahan prosedur hingga 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan bukti transaksi baru, tentu saja 
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menghendaki adanya perubahan SIA yang telah diimplementasikan oleh HBM. 

Minimal adanya perubahan terhadap software yang digunakan bagian kasir dalam 

mengelola transaksi. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi 

perancangan software DBMS penerimaan kas pada kasir HBM untuk unit usaha 

pembiayaan. Pembahasan alternatif perancangan software ini akan peneliti bahas 

pada sub pembahasan tersendiri setelah ini. 

4.2.2.4 Kebijakan Manajemen 

a. Semua kartu anggota nasabah yang dikeluarkan oleh HBM bernomor 

tercetak. 

b. Semua formulir dan nota pembayaran yang dikeluarkan oleh HBM 

bernomor urut tercetak. 

c. Bukti-bukti transaksi yang dimiliki oleh HBM wajib disimpan dengan 

baik pada tempatnya. 

d. Pengarsipan dokumen berdasarkan nomor urut dokumen. 

e. Dalam bertugas, kasir HBM bertanggung jawab terhadap jumlah uang 

yang ditransaksikan. 

f. Kasir HBM wajib mencatat data-data yang berkaitan dengan 

pembayaran angsuran oleh nasabah melalui software yang telah 

ditentukan. 

g. Kasir HBM wajib menyerahkan Nota Pembayaran kepada nasabah 

setiap kali nasabah melakukan transaksi pembayaran angsuran. 

h. Kasir HBM wajib menyerahkan Nota Pembayaran dan Laporan 

Penerimaan Kas setiap pergantian shift kepada bagian keuangan dan 
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bagian akuntansi, serta tidak lupa untuk menyimpan Nota Pembayaran 

dan Laporan Penerimaan Kas bagi bagian kasir tersendiri. 

i. Nasabah yang telambat melakukan pembayaran angsuran akan diberi 

peringatan ataupun sanksi sesuai dengan kebijakan HBM yang akan 

ditentukan setelahnya. 

j. Nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran selama 

tiga bulan berturut-turut atau lebih, dianggap pailit dan pendapatan 

daripadanya dianggap sebagai piutang tak tertagih. 

4.2.3 Diskusi Pembahasan Prosedur Penerimaan Kas 

Prosedur penerimaan kas pada sistem pembiayaan yang berjalan di HBM 

dibedakan sesuai dengan jenis-jenis pembiayaan yang terdapat di dalam HBM, 

yaitu Ba’i As-Salam, Ba’i Al-Istishna, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, 

Ijarah dan Qadh. Setelah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap ketujuh prosedur 

tersebut, peneliti memutuskan untuk menggabungkan prosedur-prosedur yang 

memiliki karakteristik sama. Hal ini disebabkan karena pada prosedur-prosedur 

tersebut memiliki proses yang sama dan tidak berbeda. Adapun prosedur yang 

digabungkan antara lain Ba’i Al-Istishna dengan Murabahah dan Ijarah, serta 

Musyarakah dan Mudharabah. Karena penggabungan tersebut, prosedur yang 

digunakan dalam sistem pembiayaan HBM menjadi empat prosedur. 

Prosedur pertama yang akan dijelaskan adalah prosedur penerimaan kas 

dari pembayaran Ba’i As-Salam. Prosedur ini merupakan prosedur yang 

menjelaskan tata cara pembayaran jenis pembiayaan Ba’i As-Salam sesuai dengan 

margin yang telah ditetapkan manajemen HBM oleh nasabah melalui kasir HBM 

ataupun bank. Prosedur kedua yang berlaku adalah prosedur penerimaan kas dari 



 

 

68

pembayaran Ba’i Al-Istishna, Murabahah dan Ijarah. Prosedur kedua ini 

merupakan prosedur yang menjelaskan tata cara pembayaran jenis pembiayaan 

Ba’i Al-Istishna, Murabahah dan Ijarah sesuai dengan margin dan atau margin 

efektif serta jangka waktu yang ditetapkan manajemen HBM oleh nasabah yang 

bersangkutan baik melalui kasir HBM ataupun bank. Prosedur ketiga adalah 

prosedur penerimaan kas dari pembayaran Musyarakah dan Mudharabah. 

Prosedur ketiga yang dijelaskan ini merupakan prosedur yang menjelaskan tata 

cara pembayaran jenis pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah sesuai dengan 

nisbah yang telah ditentukan manajemen oleh nasabah melelui kasir HBM 

ataupun bank. Prosedur terakhir yang berlaku di dalam unit usaha pembiayaan 

HBM adalah prosedur penerimaan kas dari pembayaran Qadh dan pendapatan 

non-kegiatan. Prosedur terakhir ini menjelaskan tata cara pembayaran Qadh serta 

pendapatan non-kegiatan oleh nasabah baik melalui kasir HBM ataupun bank. 

Proses analisa dan evaluasi terhadap prosedur penerimaan kas sistem 

pembiayaan yang berjalan di HBM telah dilakukan peneliti, dan telah ditemukan 

beberapa kelemahan pada prosedur tersebut. Kelemahan tersebut ditinjau 

berdasarkan tujuh pengendalian umum yang harus dibentuk di dalam siklus 

penghasilan untuk meningkatkan pengendalian internal dalam siklus penghasilan 

yang dikemukakan oleh Wilkinson (1997). 

Berdasarkan tujuh pengendalian yang dikemukakan Wilkinson (1997) 

seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, maka berikut ini kelemahan yang 

terdapat pada keempat prosedur penerimaan kas pada sistem pembiayaan yang 

berlaku di HBM. Kelemahan pertama yang peneliti temukan pada prosedur 

tersebut adalah tidak adanya pembatasan hak akses untuk pegawai di bagian kasir, 
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bagian keuangan dan bagian akuntansi HBM. Hal ini terjadi karena kurangnya 

karyawan HBM, mengingat HBM yang baru saja berdiri. Tidak adanya 

pembatasan hak akses ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap adanya 

Pengendalian Pertanggungjawaban Aset dan Pengendalian Organisasi. 

Pelanggaran ini berbahaya karena dapat menciptakan Moral Hazard yang cukup 

besar karena memungkinkan terjadinya tindakan pencurian uang serta mengubah 

data transaksi secara ilegal. Dikarenakan tidak adanya pembatasan hak akses 

tersebut, maka apabila terjadi pencurian dan atau pengubahan data transaksi 

secara ilegal yang dilakukan oleh karyawan akan sulit untuk melakukan 

penelusuran siapa yang melakukan kecurangan tersebut karena pengendalian 

pertanggungjawaban aset yang tidak jelas. Kelemahan kedua yang ditemukan oleh 

peneliti merupakan pelanggaran terhadap Pengendalian Dokumentasi, yaitu 

kurangnya perangkapan terhadap dokumen yang digunakan dalam prosedur 

penerimaan kas pada sistem pembiayaan yang berjalan di HBM. Kekurangan 

perangkapan dokumen tersebut adalah pada Nota Pembayaran yang pada 

prosesnya tidak diarsipkan oleh bagian keuangan dan bagian akuntansi. Hal ini 

menimbulkan kelemahan karena bagian keuangan dan bagian akuntansi tidak 

dapat membuktikan transaksi yang telah dilaksanakan oleh kasir HBM. 

Kelemahan terakhir yang peneliti temukan adalah tidak diberlakukannya sanksi 

yang jelas apabila terjadi Moral Hazard oleh karyawan. Tidak adanya sanksi 

tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pengendalian Praktek Manajemen. 

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam prosedur penerimaan kas 

pada sistem pembiayaan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti membuat 

saran perubahan kepada manajemen HBM dengan tujuan untuk meningkatkan 
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pengendalian internal pada siklus penghasilan HBM, terutama pada proses 

pembayaran pembiayaan oleh nasabah yang terjadi di HBM. Saran perubahan 

yang diberikan oleh peneliti tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Membuat kebijakan yang mengatur hak akses terhadap karyawan bagian kasir, 

bagian keuangan dan bagian akuntansi. Pada kebijakan manajemen tersebut 

diatur bahwa yang dapat mengakses aplikasi pembayaran hanya bagian kasir, 

yang dapat mengakses uang yang dibayarkan hanya bagian keuangan dan 

yang dapat mengakses laporan penerimaan serta penjurnalan hanya bagian 

akuntansi. Perubahan ini untuk menciptakan pengendalian hak akses, 

pengendalian organisasi dan pengendalian pertanggungjawaban aset. 

b. Menambah perangkapan dokumen untuk Nota Pembayaran yang menjadi 

arsip bagian kasir. Dengan penambahan perangkapan ini, maka bagian 

keuangan dan bagian akuntansi dapat membuktikan transaksi yang telah 

terjadi dan yang terpenting menciptakan pengendalian dokumentasi yang lebih 

baik. 

c. Menciptakan sanksi untuk pelanggaran terhadap kebijakan manajemen dan 

apabila terjadi Moral Hazard yang dilakukan oleh karyawan HBM. Sanksi 

yang dibentuk tersebut berfungsi untuk menciptakan pengendalian praktek 

manajemen. 

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang didasarkan pada tujuh 

pengendalian yang dikemukakan oleh Wilkinson (1997) di atas, peneliti telah 

memberikan saran perubahan kepada manajemen HBM. Pemberian saran 

perubahan tersebut dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan pengendalian 

internal dalam prosedur penerimaan kas pada sistem pembiayaan HBM. Apabila 
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saran perubahan tersebut tidak dilaksanakan oleh manajemen HBM, maka akan 

mencerminkan bahwa manajemen tidak bertanggung jawab dan sangat 

memungkinkan akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang telah 

dikemukakan oleh peneliti di atas. 

4.2.4 Alternatif Perancangan Software DBMS Penerimaan Kas untuk Unit 

Usaha Pembiayaan pada Kasir HBM dari LPI 

Pembahasan masalah yang peneliti paparkan pada bagian awal 

menunjukkan bahwa HBM membutuhkan suatu SIA yang mampu menjawab 

semua kebutuhan HBM. Berkaitan dengan kebutuhan pengembangan SIA yang 

lebih fleksibel namun mampu menjawab semua kebutuhan HBM, peneliti 

memberikan beberapa rekomendasi umum kepada pihak pengurus HBM untuk 

mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: 

a. HBM harus memiliki Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terintegrasi 

dengan seluruh bisnis yang dikendalikan HBM sehingga kebutuhan 

pemilik untuk memperoleh laporan yang terkonsolidasi dapat tercapai. 

b. HBM memiliki SIA yang mempertimbangkan perkembangan HBM 

hingga bertahun-tahun ke depan. Sebab tidak menutup kemungkinan unit 

bisnis yang dibawahi oleh HBM makin beragam dan besar, sehingga tidak 

lagi diperlukan perubahan terhadap SIA. 

c. Teknologi informasi yang menunjang SIA dan aktivitas HBM  untuk saat 

ini serta mampu beradaptasi terhadap kemungkinan terhadap 

perkembangan HBM sebagaimana pada poin b. 
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d. Teknologi SIA yang nantinya digunakan, mampu mengkonversi semua 

data yang telah dimiliki HBM dan unit yang dibawah kendali HBM 

kedalam SIA yang baru dikembangkan. 

e. Integritas dan independensi data, dalam suatu database terjaga dengan 

baik. Sehingga kebutuhan untuk memanfaatkan secara bersama-sama 

antara beberapa unit usaha dapat terpenuhi secara lebih efektif dan efisien.  

Pertimbangan-pertimbangan yang peneliti rekomendasikan kepada HBM, 

diharapkan keputusan apapun yang akan diambil terhadap pengembangan SIA dan 

operasional  HBM telah mampu memenuhi kebutuhan, baik dari aspek akuntansi, 

ekonomis maupun hukum bagi HBM dan seluruh pihak yang berkepentingan 

terhadap HBM. Mempertimbangkan segala aspek dan rekomendasi pertimbangan  

yang telah peneliti jelaskan, peneliti mengajukan suatu rekomendasi khusus 

terhadap HBM, yaitu dengan menyusun suatu software yang mampu menunjang 

SIA HBM. 

Software yang peneliti rancang peneliti batasi hanya pada pengelolaan 

database (database management sistem) dalam penerimaan kas dari unti usaha 

pembiayaan HBM. Software yang peneliti rancang memberikan penekanan 

terhadap pengelolaan data dari transaksi pembayaran kredit oleh nasabah HBM 

yang terjadi pada bagian kasir HBM. Sehingga output yang dihasilkan dari 

software ini adalah berupa informasi yang siap diolah lebih lanjut pada bagian 

akuntansi dan keuangan HBM. 

  Peneliti memfokuskan pembahasan hanya pada bagian kasir karena untuk 

siklus pendapatan HBM, peneliti menilai kasir HBM merupakan bagian yang 

paling penting di dalam HBM. Hal ini disebabkan bukan saja karena besarnya 
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nilai transaksi yang terjadi, namun juga tingginya frekuensi transaksi yang terjadi, 

terutama yang berasal dari aktivitas pembayaran kredit pada HBM. Hal ini tidak 

serta merta menjadikan peneliti merancang software hanya terfokus pada 

operasional kasir saja tanpa memperhatikan integritas bagian lain dalam HBM. 

Oleh karena itu, pendekatan dalam perancangan software yang peneliti susun tetap 

mengacu pada pertimbangan integritas dan independensi data serta pertimbangan 

dalam rekomendasi umum. Sehingga software yang peneliti rancang sangat 

mudah diintegrasikan dengan SIA yang dirancang secara lebih luas.  

Pembahasan yang peneliti paparkan diatas mencakup beberapa poin-poin 

bahasan penting, antara lain masalah batasan dan pertimbangan yang peneliti 

tetapkan dalam penyusunan software ini. Batasan tersebut antara lain hanya 

terbatas pada: 

a. Pengelolaan database untuk penerimaan kas HBM dari pembayaran kredit. 

b. Penyediaan informasi berupa data, baik rutin maupun tidak rutin disediakan 

oleh bagian kasir untuk dikelola lebih lanjut oleh bagian keuangan dan 

akuntansi. 

Batasan yang peneliti lakukan telah melalui beberapa pertimbangan, 

diantaranya: 

a. Penerimaan kas HBM dari aktivitas pembayaran kredit memiliki nilai 

kontribusi paling besar terhadap penerimaan kas HBM secara keseluruhan 

b. Penerimaan kas HBM dari aktivitas pembayaran kredit baik yang bersifat rutin 

maupun tidak rutin memiliki frekuensi kejadian yang tinggi. 
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Secara mendetail pembahasan penyusunan software yang peneliti 

rekomendasikan ini, akan dijabarkan dalam beberapa tahapan, namun masalah 

utama yang peneliti rekomendasikan antara lain: 

1. Pemahaman operasional pada bagian kasir HBM dalam hal penerimaan kas 

HBM dari aktivitas pembayaran kredit. 

2. Pemahaman struktur organisasi yang terkait dengan penerimaan kas HBM 

dari aktivitas pembayaran kredit dan penyusunan data flow diagram dari 

aktivitas ini.  

3. Tahapan Programming yang terdiri dari penyusunan database, desain form, 

laporan serta eksekusi program. 

4.2.4.1 Pemahaman Operasional Kasir HBM 

Menurut Wilkinson (1993) sistem operasional adalah salah satu subsistem 

internal utama perusahaan, merupakan sistem kerja. Sistem ini merupakan 

penghubung antara sumberdaya yang mengalir masuk perusahaan dengan produk 

atau jasa yang mengalir ke luar perusahaan yang tertuju pada nasabah perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki sistem operasional yang berbeda-beda. Semua fungsi 

operasional perusahaan terdiri atas seperangkat subsistem yang saling bertautan. 

Hubungan sistem operasional dengan sistem yang lain: 

1. Kaitannya dengan sistem informasi 

a) Sistem pemrosesan transaksi memantau dan mencatat aktivitas berbagai 

fungsi subbagian operasional. 

b) Sistem informasi memberikan masukan bagi sistem operasional, yang 

biasanya memicu operasi dan arus sumberdaya fisik.  
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c) Bagi pihak manajemen sistem informasi memberikan masukan dalam 

upaya pengambilan keputusan. 

2. Kaitannya dengan organisasi. Setiap fungsi operasional terkait dengan fungsi-

fungsi lain melalui struktur organisasi. Namun menurut Baridwan (1981) 

pengendalian internal akan tercipta dengan baik jika pemahaman antara 

struktur organisasi dengan sistem operasional, mendorong untuk membuat 

pemisahan fungsi dalam struktur organisasi yang dibuat. 

Dengan demikian pemahaman atas sistem operasional akan membantu 

analis sistem untuk mendapatkan informasi yang  dibutuhkan sebagai dasar dalam 

menyusun sistem yang diinginkan. Begitu pula bagi peneliti, pemahaman terhadap 

sistem operasional membantu peneliti dalam hal mengevalusi implementasi SIA 

yang telah ada di HBM, khususnya pada kasir. Pemahaman ini juga menjadi dasar 

bagi peneliti untuk menentukan informasi apa yang dibutuhkan oleh kasir serta 

bagian lain yang terkait dengan kasir. 

Proses pemahaman terhadap operasional kasir HBM berkaitan dengan 

aktivitas pembayaran kredit telah peneliti jelaskan secara mendetail pada bagian 

awal pembahasan. Peneliti memfokuskan pembahasan hanya pada aktivitas 

penerimaan kas melalui bagian kasir HBM dari aktivitas pembayaran kredit. 

Berdasarkan pemahaman terhadap operasional kasir pada batasan tersebut, 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal penting yang akan bermanfaat bagi 

proses perancangan software yang akan peneliti kembangkan, antara lain: 

a. Data setiap aktivitas perubahan pada akun masing-masing nasabah HBM 

harus terekam didalam database pembiayaan. 
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b. Setiap transaksi harus menghasilkan bukti fisik dan juga telah terekam 

didalam database  Maka tambahan bukti yang harus dihasilkan software yang 

peneliti rekomendasikan adalah nota pembayaran dari nasabah HBM.  

c. Detail data pembayaran masing-masing nasabah HBM telah terekam di dalam 

database. Detail ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh bagian yang 

berkepentingan. 

d. Informasi berupa data aktivitas pembayaran kredit secara harian ataupun 

berdasarkan nomor nasabah dapat dihasilkan oleh software yang akan peneliti 

rancang. Sebab software yang saat ini diimplementasikan HBM belum mampu 

menyediakan kebutuhan tersebut sekaligus.  

e. Saat ini nasabah HBM telah memiliki nota pembayaran kredit. Akan tetapi 

software yang dimiliki saat ini tidak menyediakan fasilitas untuk mengetahui 

perincian pembayaran yang mendetail. Oleh karena itu, software yang peneliti 

rancang harus dapat menyediakan informasi perincian pembayaran kredit 

untuk masing-masing nasabah HBM secara mendetail sebagai salah satu 

bentuk pengendalian terhadap transaksi, agar masing-masing pihak dapat 

mengetahui perincian pembayaran kredit dan saldo. 

4.2.4.2 Pemahaman Struktur Organisasi 

Aktivitas penerimaan kas dari pembayaran kredit HBM secara mutlak 

dikendalikan oleh kasir HBM. Oleh karena itu, fokus pembahasan struktur 

organisasi berkaitan dengan penerimaan kas HBM lebih ditekankan pada bentuk 

dari struktur kepengurusan yang dimiliki oleh HBM. Bentuk struktur organisasi 

pengurus HBM adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.13 Struktur Pengurus HBM 

 UU No. 25 Tahun 1992 memang tidak menjelaskan secara detail struktur 

pengurus koperasi yang baku, akan tetapi agar dapat berjalan dengan baik, 

koperasi minimal yang harus memiliki ketua, sekretaris dan bendahara dalam 

struktur pengurusnya. Struktur pengurus yang dimiliki oleh HBM saat ini telah 

memenuhi kriteria di atas. Namun sampai dengan saat ini pengurus belum 

memiliki standar prosedur yang baku dan tertulis sehingga pemahaman atas 

struktur organisasi ini adalah hasil pemahaman peneliti selama melakukan 

penelitian di lokasi. Secara struktural kasir dan bagian keuangan HBM berada 

dibawah kendali bendahara HBM, sedangkan bagian akuntansi telah berdiri secara 

independent. 

Bagian akuntansi HBM saat ini terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 

seorang supervisor dan dua orang staf. Tugas utama bagian akuntansi adalah 

membuat laporan keuangan rutin, antara lain: Cash flow bulanan, laporan 

keuangan HBM dan laporan keuangan tahunan. Saat ini bagian akuntansi juga 

bertindak sebagai database administrator dari database yang dimiliki oleh HBM.   

Bagian Keuangan terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang kabag 

Keuangan dan seorang staf. Tugas utama bagian keuangan adalah sebagai 
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penanggung jawab dalam melakukan hubungan keuangan dengan pihak ekternal. 

Keterkaitannya dengan penerimaan kas dari kasir HBM, bagian keuangan yang 

bertugas melakukan penyetoran kas tunai HBM ke rekening bank HBM. Jumlah 

yang disetorkan berdasarkan jumlah yang tercantum pada laporan penerimaan kas 

HBM yang diterima setiap hari dari bagian kasir. 

Bagian kasir HBM terdiri dari 2 (dua) orang yang teridiri dari seorang 

kabag kasir dibantu satu orang bagian teller. Untuk aktivitas yang berkaitan 

dengan penerimaan kas, kasir bertanggung jawab dalam meng-input transaksi 

harian untuk tabungan dan iuran rutin. Kasir bertugas membuat laporan 

penerimaan kas dan laporan kas harian rangkap tiga. Satu sebagai arsip urut 

tanggal, satu untuk bagian keuangan bersamaan dengan menyetorkan fisik uang, 

serta satu untuk bagian akuntansi. 

Berkaitan dengan pemanfaatan informasi yang dihasilkan maka tingkatan 

kebutuhan informasi sangat bergantung pada jenjang struktur aktivitas organisasi 

yang dimiliki oleh HBM. Berdasarkan kepada pemahaman terhadap bentuk 

struktur aktivitas, khususnya aktivitas pembayaran kredit dibawah kendali HBM 

dan struktur organisasi, maka jenjang pengguna informasi secara internal bagi 

penerimaan kas pada Unit Usaha Pembiayaan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.14 Jenjang Pengguna Informasi Internal Berkaitan dengan 
Penerimaan Kas dari Unit Usaha Pembiayaan 

 
Dengan demikian minimal informasi yang dihasilkan dari perancangan 

software ini adalah mampu memberikan informasi yang memenuhi kebutuhan tiap 

jenjang pengguna internal HBM di Unit Usaha Pembiayaan. Gambar 4.14 

menunjukkan bahwa semakin kebawah tingkatan pengguna informasi tersebut 

semakin sempit kemampuannya untuk mendapatkan informasi, akibatnya semakin 

terbatas informasi yang dapat diakses.   

Pemahaman atas operasional dan struktur organisasi juga membantu 

peneliti menentukan kebutuhan informasi pada HBM. Sehingga peneliti 

merekomendasikan beberapa informasi yang dapat dihasilkan dari software 

DBMS yang peneliti rancang. Rekomendasi ini juga mempertimbangkan berbagai 

kebutuhan dan hasil evaluasi terhadap informasi yang dihasilkan oleh software 

yang saat ini telah diimplementasikan oleh HBM. Informasi yang dihasilkan dari 

software DBMS yang peneliti rancang ini antara lain: 

1. Rekap detail transaksi pembayaran kredit selain jenis pembiayaan Qadh 

untuk tiap jenjang, yaitu unit usaha pembiayaan, jenis pembiayaan, dan 

nasabah HBM. 
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2. Rekap detail transaksi pembayaran Qadh dan Pendapatan Non-Kegiatan 

untuk jenjang jenis pembiayaan dan nasabah HBM. 

3. Rekap detail nasabah pembiayaan HBM selain jenis pembiayaan Qadh 

untuk tiap jenjang, yaitu unit usaha pembiayaan dan jenis pembiayaan. 

4. Rekap detail nasabah pembiayaan Qadh HBM. 

5. Rekap detail keterlambatan pembayaran kredit selain jenis pembiayaan 

Qadh dikelompokkan berdasarkan masa keterlambatan untuk jenjang unit 

usaha pembiayaan dan jenis pembiayaan. 

6. Rekap detail keterlambatan pembayaran Qadh dikelompokkan berdasar 

masa keterlambatan. 

7. Bukti transaksi berupa bukti nota pembayaran. Dokumentasi nota 

pembayaran ini dikelompokkan berdasarkan jenis pembiayaan diurutkan 

berdasarkan tanggal transaksi. 

Total laporan yang dihasilkan oleh software yang peneliti rancang dari 

ketujuh jenis informasi ini adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) macam. 

Informasi yang dihasilkan juga telah memenuhi kebutuhan informasi tiap jenjang 

jenjang pengguna informasi di dalam HBM, kecuali ketua HBM. Bentuk dan 

penjelasan laporan berdasarkan jenjang pengguna informasi yang peneliti 

rekomendasikan ini, peneliti ilustrasikan pada beberapa gambar berikut ini: 
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Rekap Detail Transaksi
Pada Jenjang

Unit Usaha Pembiayaan

Rekap Detail Transaksi
Pada Jenjang

Jenis Pembiayaan

Rekap Detai Transaksi
Pada Jenjang

Nasabah

 
Gambar 4.15 Laporan Pembiayaan Selain Jenis Pembiayaan Qadh per Jenjang 
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Rekap Detail Transaksi
Pada Jenjang

Jenis Pembiayaan

Rekap Detail Transaksi
Pada Jenjang

Nasabah

 
Gambar 4.16 Laporan Pembiayaan Qadh dan Pendapatan Non-Kegiatan Pada 

Jenjang Jenis Pembiayaan dan Nasabah HBM 
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Rekap Detail Nasabah
Pada Jenjang

Unit Usaha Pembiayaan

Rekap Detail Nasabah
Pada Jenjang

Jenis Pembiayaan

Rekap Detail Nasabah
Pada Jenjang

Nasabah

 
Gambar 4.17 Laporan Nasabah Pembiayaan HBM 

Selain Jenis Pembiayaan Qadh per Jenjang 
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Rekap Keterlambatan
Pada Jenjang

Unit Usaha Pembiayaan

Rekap Keterlambatan
Pada Jenjang

Jenis Pembiayaan

 
Gambar 4.18 Laporan Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Selain Jenis 

Pembiayaan Qadh Pada Jenjang Unit Usaha Pembiayaan dan 
Jenjang Jenis Pembiayaan 
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4.3 Desain Software Sistem Penerimaan Kas Pada Unit Usaha 

Pembiayaan 

Dalam mendesain software, perlu diperhatikan dan dicermati aktivitas apa 

saja yang akan ditangani oleh software  mengingat tidak semua aktivitas dapat 

ditangani oleh software. Peneliti telah memperhatikan dan mencermati beberapa 

aktivitas yang harus ditangani oleh software antara lain: 

1. Pencatatan data nasabah HBM pada unit usaha pembiayaan, meliputi data 

nasabah pembiayaan dan data nasabah qadh. 

2. Transaksi penerimaan kas HBM pada unti usaha pembiayaan, meliputi 

transaksi pembiayaan dan transaksi qadh. 

3. Dokumentasi internal dan penyediaan laporan, baik laporan bagi nasabah 

maupun laporan bagi pihak manajemen. 

4. Penyimpanan data-data master yang digunakan dalam aktivitas penerimaan 

kas pada unit usaha pembiayaan HBM. 

Berdasarkan aktivitas yang ditangani di atas, maka software yang 

dirancang oleh peneliti harus memiliki beberapa hal yang harus dipertimbangkan, 

yaitu: 

1. Software harus mampu mencatat data-data master yang digunakan dalam 

aktivitas bisnis dan operasional unit usaha pembiayaan HBM, seperti data 

nasabah pembiayaan, data nasabah qadh, dan data karyawan. 

2. Software mampu mengakomodasi aktivitas operasional HBM, yaitu pada 

aktivitas penerimaan kas di dalam unit usaha pembiayaan. 

3. Adanya fasilitas penggunaan hak akses dan penggunaan password di dalam 

software. 
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4. Informasi yang dihasilkan dari software ini harus dapat menyediakan data 

yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. 

5. Peneliti hanya membatasi rancangan software dalam hal menghasilkan nota 

pembayaran dan rekap data transaksi saja karena fokus penelitian yang 

peneliti lakukan hanya pada aktivitas penerimaan kas di dalam unit usaha 

pembiayaan HBM. 

4.3.1 Desain Database 

Tahapan desain database merupakan tahap yang paling krusial di dalam 

pendesainan software yang utuh. Menurut Shelly (1991), Baridwan (1991), 

Gelinas (2002), tahapan desain database adalah melalui tiga tahapan penting, 

yaitu: 

1. Tahapan pembuatan Data Flow Diagram. 

2. Tahapan pembuatan Entity Relationship Diagram. 

3. Tahapan pembuatan Database Relational. 

Software yang digunakan oleh peneliti untuk membuat Data Flow 

Diagram dan Entity Relationship Diagram adalah Visible Analyst. Sedangkan 

software yang peneliti gunakan untuk pembuatan Database Relational adalah 

Microsoft SQL Server 2000. penilihan Microsoft SQL Server 2000 sebagai alat 

pengelola database disebabkan karena aplikasi ini sangat handal di dalam 

pengelolaan Database Relational. 

4.3.1.1 Pembuatan Data Flow Diagram 

Tahapan yang pertaman dalam desain database adalah tahapan pembuatan 

Data Flow Diagram. Tahapan ini berguna untuk mengetahui data-data apa saja 

yang dibutuhkan di dalam database yang aka peneliti desain beserta dengan 
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informasi yang akan dihasilkan dari data-data tersebut. Dalam tahapan pembuatan 

Data Flow Diagram ini peneliti membuat level context hingga diagram level 3. 

Adapun Data Flow Diagram yang peneliti rancang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.19 Data Flow Diagram Context Level 
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Gambar 4.20 Data Flow Diagram Level 1
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Gambar 4.21 Data Flow Diagram Level 2 
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Gambar 4.22 Data Flow Diagram Level 3 
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4.3.1.2 Pembuatan Entity Relationship Diagram 

Tahapan kedua dalam desain database adalah tahapan pembuatan Entity 

Relationship Diagram. Tahapan ini berguna untuk menggambarkan struktur 

database relasional yang akan kita buat beserta dengan tipe data dan panjang 

datanya. Entity Relationship Diagram Entity Relationship Diagram yang peneliti 

rancang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.23 Entity Relationship Diagram 

4.3.1.3 Pembuatan Database 

Dua tahapan terdahulu membantu peneliti untuk memahami kebutuhan 

dan juga membantu peneliti menentukan bentuk dari program aplikasi Database 

Management System (DBMS) yang akan peneliti rancang. Software yang peneliti 

gunakan untuk merancang program aplikasi DBMS ini adalah MS SQL Server 

edisi Enterpise Manager untuk membangun database yang sesuai dengan 

kebutuhan HBM dan program aplikasi yang peneliti rancang. Untuk tampilan dan 

perancangan aplikasi, peneliti menggunakan software MS Visual Basic versi 6.0. 
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Basis perangkat lunak yang peneliti kembangkan dalam membangun 

database adalah MS SQL Server 2000. Bahasa database yang digunakan MS 

SQL Server adalah Sructured Query Language (SQL), sehingga sangat 

mendukung model RDBMS yang peneliti kembangkan. Menurut Yanuar&Hakim 

(2004) RDBMS memiliki keunggulan antara lain: 

a. Kemudahan dalam migrasi aplikasi database dengan sistem database yang 

dikembangkan. Hal ini juga akan memberikan kemudahan bagi peneliti, 

sebab program aplikasi database yang peneliti kembangkan menggunakan 

MS Visual Basic versi 6.0 sehingga membutuhkan migrasi perintah aplikasi. 

b. Kecepatan akses database sangat tinggi. 

c. Kapasitas penyimpanan sangat tinggi. Kapasitas penyimpanan database 

hanya dibatasi oleh ukuran harddisk yang digunakan, selain itu ruang yang 

dibutuhkan untuk melakukan penyimpanan juga sangat kecil. 

 
Gambar 4.24 Relasi Database Penerimaan Kas Pada Unit Usaha Pembiayaan 

Menurut Martina (2004) salah satu langkah dalam membangun database 

adalah membangun tabel dengan benar. Tabel-tabel yang didesain dengan baik 

akan mengurangi kompleksitas aplikasi serta menambah fleksibilitas database 
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yang dikembangkan. Database relasional selalu menggunakan field kunci 

(primary key) untuk mendefinisikan relasi antar tabel. Sebuah tabel tidak harus 

berhubungan secara langsung  dengan tabel lain didalam database. Akan tetapi 

setiap tabel dalam database terhubung satu sama lain, dalam artian tidak ada tabel 

yang berdiri sendiri.  

Pemahaman atas operasional kasir dan bentuk struktur organisasi HBM, 

melandasi peneliti untuk menentukan jenis dan struktur tabel yang akan peneliti 

kembangkan dalam sistem database yang peneliti rancang. Meskipun peneliti 

hanya  merancang database yang berkaitan dengan penerimaan kas dari aktivitas 

pembiayaan, namun peneliti tetap mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: 

a. Database yang dikembangkan nantinya harus dapat dimanfaatkan oleh 

keseluruhan bagian HBM yang berkepentingan. 

b. Database yang peneliti rancang nantinya dapat diintegrasikan dengan 

database yang dikembangkan secara keseluruhan. 

c. Pendekatan database dalam business event process pada bagian kasir HBM. 

Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka peneliti 

membangun tabel-tabel yang digunakan didalam sistem database. Struktur 

didalam tabel yang peneliti rancang, terutama yang berkaitan dengan tipe dan 

ukuran data, telah disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan faktor 

efisiensi penggunaan database.  Tabel yang peneliti rancang antara lain: 

1. Tabel user 

Tabel user berisi data setiap kasir HBM. Semua data dalam tabel user tidak 

boleh dikosongkan. Field id_user peneliti pilih sebagai primary key sebab 

id_user tidak boleh ada yang sama diantara user, selain itu id_user menjadi 



 

 

94

field penghubung dengan tabel-tabel lain didalam database, yaitu sebagai 

penanggung jawab terjadinya transaksi. Struktur dari tabel user adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar  4.25 Tabel user 

2. Tabel nasabah 

Tabel nasabah merupakan tabel yang peneliti buat untuk menampung 

keseluruhan nama-nama nasabah pembiayaan pada jenis pembiayaan Ba’i As-

Salam, Ba’i Al-Istishna’, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. 

Field no_nasabah dipilih sebagai primary key sebab no_nasabah tidak boleh 

ada yang sama, selain itu no_nasabah menjadi field penghubung dengan tabel 

transaksi. Pada tabel ini tipe data yang digunakan untuk field tgl_akad adalah 

datetime. Untuk field jangka_waktu, margin, margin_efektif dan 

jatuh_tempo menggunakan tipe data numeric, sedangkan field 

pinjaman_pokok menggunakan tipe data money. Semua data pada tabel 

nasabah tidak boleh dikosongkan kecuali pada field jangka_waktu, margin, 

margin_efektif, nisbah, jatuh_tempo, status dan status2. Pengisian dan 

atau pengosongan data pada field-field tersebut dibedakan berdasarkan jenis 

pembiayaan masing-masing nasabah. Struktur dari tabel nasabah adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar  4.26 Tabel Nasabah 

3. Tabel nas_qadh 

Tabel nas_qadh merupakan tabel yang peneliti buat untuk menampung 

keseluruhan nama-nama nasabah pembiayaan pada jenis pembiayaan Qadh. 

Field no_nasabah dipilih sebagai primary key sebab no_nasabah tidak boleh 

ada yang sama, selain itu no_nasabah menjadi field penghubung dengan tabel 

qadh. Pada tabel ini tipe data yang digunakan untuk field tgl_akad adalah 

datetime. Untuk field jangka_waktu dan jatuh_tempo menggunakan tipe 

data numeric, sedangkan field pinjaman_pokok menggunakan tipe data 

money. Semua data pada tabel nas_qadh tidak boleh dikosongkan kecuali pada 

field jangka_waktu, jatuh_tempo, status dan status2. Struktur dari tabel 

nas_qadh adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.27 Tabel nas_qadh 

4. Tabel Transaksi 

Tabel transaksi menampung transaksi yang terjadi sehari-hari pada jenis 

pembiayaan Ba’i As-Salam, Ba’i Al-Istishna’, Murabahah, Mudharabah, 

Musyarakah dan Ijarah yang terjadi di kasir HBM. Field no_transaksi dipilih 

sebagai primary key sebab no_transaksi tidak boleh ada yang sama, selain itu 

pada no_transaksi fungsi identity diaktifkan untuk mencegah terjadinya 

replikasi. Field tersebut akan terisi dengan data berurutan secara otomatis. 

Pada tabel ini tipe data yang digunakan untuk field tgl_bayar adalah datetime. 

Untuk field bulan menggunakan tipe data numeric, sedangkan field 

angsuran_pokok, angsuran_margin, jumlah_nisbah, total, saldo dan 

potongan menggunakan tipe data money. Semua data pada tabel transaksi 

tidak boleh dikosongkan kecuali pada field status, bulan, angsuran_margin, 

jumlah_nisbah, saldo dan potongan. Pengisian dan atau pengosongan data 

pada field-field tersebut dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan masing-

masing nasabah. Struktur dari tabel transaksi adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.28 Tabel transaksi 

5. Tabel qadh 

Tabel qadh menampung transaksi yang terjadi sehari-hari pada jenis 

pembiayaan Qadh yang terjadi di kasir HBM. Field no_transaksi dipilih 

sebagai primary key sebab no_transaksi tidak boleh ada yang sama, selain itu 

pada no_transaksi fungsi identity diaktifkan untuk mencegah terjadinya 

replikasi. Field tersebut akan terisi dengan data berurutan secara otomatis. 

Pada tabel ini tipe data yang digunakan untuk field tgl_bayar adalah datetime. 

Untuk field bulan menggunakan tipe data numeric, sedangkan field 

angsuran_pokok, lainnya, total dan saldo menggunakan tipe data money. 

Semua data pada tabel qadh tidak boleh dikosongkan, kecuali data pada field 

lainnya. Struktur dari tabel qadh adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.29 Tabel qadh 

4.3.2 Pendesainan Form Aplikasi (Software Interface) 

Setelah database tersusun dengan baik, maka langka berikutnya adalah 

memulai membuat program tampilan muka (interface) software yang akan 

dirancang. Tujuan pembuatan tampilan adalah memudahkan pengguna (user) 

dalam menjalankan software yang telah dibuat. Pada dasarnya fungsi tampilan ini 

tidak hanya mempercantik software yang digunakan, tetapi juga berisi berbagai 

perintah query untuk mengelola database yang dirancang.  Program tampilan ini 

nantinya juga akan menjadi program aplikasi yang digunakan oleh user. 

Software yang peneliti gunakan dalam merancang program tampilan muka 

adalah MS Visual Basic versi 6,0. Langkah awal dalam membuat program 

aplikasi ini adalah dengan membuat project baru melalui menu yang telah 

disediakan oleh MS Visual Basic versi 6.0. Nama project yang peneliti buat 

adalah Pembiayaan. Project berisi antara lain form, yaitu bentuk template 

tampilan yang dibuat untuk tampilan software yang dijalankan, report digunakan 

untuk membuat bentuk laporan yang ingin dihasilkan dari software yang dibuat, 

MDI Form digunakan untuk mengorganisasikan form yang dijalankan pada 

program yang dibuat dan yang terakhir berisi program, digunakan untuk meng-
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compile atau mengeksekusi program yang dibuat, sehingga menjadi file eksekusi 

dengan ekstensi .exe yang siap digunakan user. Bentuk tampilan project dalam 

MS Visual Basic versi 6.0 tampak seperti gambar berikut ini:  

 
Gambar 4.30 Project Pembiayaan 

Langkah berikutnya adalah membuat form aplikasi sesuai dengan 

kebutuhan program yang telah merujuk kepada kebutuhan HBM dan database 

yang telah dirancang. Peneliti mengkategorikan form menjadi 5 jenis berdasarkan 

proses yang akan dilalui. Pertama adalah form validasi. Form ini berfungsi untuk 

melakukan validasi agar user dapat mengakses data yang diperlukan. Form 

validasi terdiri dari form login. Kedua adalah form input. Form ini berfungsi untuk 

melakukan input data. Form input terdiri dari form user, form input nasabah 

pembiayaan dan form input nasabah Qadh. Ketiga adalah form pengolahan data. 

Form ini berfungsi untuk melakukan edit dan search data dari database. Form 

pengolahan data terdiri dari form user, form data nasabah pembiayaan dan form 
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data nasabah Qadh. Keempat adalah form transaksi, berfungsi mengelola transaksi 

dari pembayaran transaksi pembiayaan dari nasabah. Form transaksi terdiri dari 

form transaksi pembiayaan dan form transaksi Qadh. Terakhir adalah form 

pencetakan yang terdiri dari form bukti pembayaran pembiayaan, form bukti 

pembayaran Qadh, form laporan nasabah pembiayaan, form laporan nasabah 

Qadh, form laporan transaksi pembiayaan, form laporan transaksi Qadh, form 

laporan terlambat bayar pembiayaan dan form laporan terlambat bayar Qadh. 

Namun pembahasan form kategori terakhir ini peneliti tempatkan pada sub bab 

tersendiri, sebab melibatkan menu laporan (reports) yang juga membutuhkan 

perancangan tersendiri. 

Peneliti tidak membahas bentuk form yang dibuat, sebab pada dasarnya 

bentuk dan variasi form adalah seni masing-masing perancang. Peneliti hanya 

menjabarkan beberapa bagian penting dalam pembuatan masing-masing form, 

bagian-bagian ini telah peneliti sesuaikan dengan prosedur yang peneliti buat 

berdasarkan pemahaman operasional, kebutuhan HBM, kebutuhan pemrograman 

serta aspek pengendalian dalam software pengelolaan database yang peneliti 

rancang. Prosedur ini peneliti ilustrasikan dalam diagram arus untuk masing-

masing form. Pembahasan mendetail masing-masing form, peneliti jabarkan 

sebagai berikut: 

1. Form Login 

Tampilan form yang peneliti rancang tampak seperti gambar berikut ini: 
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Gambar 4.31 Tampilan Form Login  

Form login merupakan form untuk login user, dalam hal ini kasir HBM. Pada 

form login, peneliti menggunakan prosedur pengendalian password. Prosedur 

ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap database 

yang dibuat. Menurut Cooper (1989) pengendalian password digunakan 

sebagai salah satu teknik untuk memberikan perlindungan atau control akses 

terhadap software. Form login bertujuan untuk menjaga agar aplikasi ini 

hanya dapat dijalankan oleh pihak yang berwenang saja. User memilih user 

ID, dan memasukkan password sesuai dengan yang tersimpan di database. 

Penjelasan untuk proses login dijelaskan pada diagram arus berikut : 
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Gambar 4.32 Diagram Arus Form Login 

2. Form Data User 

Tujuan perancangan form data user adalah untuk mencari info berkaitan 

dengan data seorang user. Form ini berfungsi lebih pada penunjang jika 

sewaktu-waktu pihak HBM membutuhkan informasi seorang user. Tampilan 

form ini pada saat dijalankan adalah sebagai berikut : 

 
 

Gambar 4.33 Form Data User 
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Adapun tampilan form ini pada saat penambahan data adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.34 Form Data User – Penambahan Data 

Pada penambahan data ini, user wajib memasukkan ID User, Nama User serta 

Password tanpa terkecuali. Apabila data yang dimasukkan tidak lengkap, 

maka secara otomatis proses penyimpanan tidak berhasil. Diagram Arus untuk 

proses penambahan data user dijelaskan pada gambar berikut : 
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Ada?
ID User 
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Nama
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T
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Data
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Selesai

 

Gambar 4.35 Diagram Arus Penambahan Data User 

Dan tampilan form ini pada saat edit data adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.36 Form Data User – Edit Data 
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Pada edit data, user harus memasukkan password dari user yang akan diedit 

datanya. Data yang bias diedit setelahnya adalah nama user dan password. 

Diagram Arus untuk proses edit data user dijelaskan pada gambar berikut : 

Mulai

Data User

Edit

Password
Pengecekan 

Password

Benar?Access 
Denied T

Nama
Valid?

Y

Y

Password
Valid?

Penyimpanan 
Data

Y

Selesai

 

Gambar 4.37 Diagram Arus Edit Data User 
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Dan terakhir adalah tampilan form cari data user: 

 

Gambar 4.38 Form Data User – Cari Data User 

Pada cari data user, user harus memasukkan id user dari user yang akan dicari 

datanya. Diagram Arus untuk proses cari data user dijelaskan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.39 Diagram Arus Cari Data User 
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3. Form Data Nasabah Pembiayaan 

Tujuan perancangan form data nasabah pembiayaan adalah untuk mencari atau 

mengedit info berkaitan dengan data seorang nasabah. Form ini berfungsi 

lebih pada penunjang jika sewaktu-waktu pihak HBM membutuhkan 

informasi seorang nasabah. Tampilan form ini pada saat dijalankan adalah 

sebagai berikut : 

 
 

Gambar 4.40 Form Data Nasabah Pembiayaan 
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Adapun tampilan form ini pada saat edit data adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.41 Form Data Nasabah Pembiayaan – Edit Data 

Pada pengeditan data ini, user dapat mengedit hampir semua field selain 

no.nasabah, tgl akad, tgl jatuh tempo. Apabila data yang dimasukkan tidak 

lengkap, maka data bersangkutan tidak akan bisa disimpan. Diagram Arus 

untuk proses edit data nasabah pembiayaan dijelaskan pada gambar berikut : 
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Gambar 4.42 Diagram Arus Edit Data Nasabah Pembiayaan 

Berikutnya tampilan form pada saat cari data adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.43 Form Data Nasabah Pembiayaan – Cari Data 

Pada cari data ini, user memasukkan no. nasabah yang akan dicari. Diagram 

Arus untuk proses cari data nasabah pembiayaan dijelaskan pada gambar 

berikut : 
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Gambar 4.44 Diagram Arus Cari Data Nasabah Pembiayaan 

Terakhir adalah tampilan form detail pembayaran nasabah pembiayaan: 

 

Gambar 4.45 Form Detail Pembayaran Nasabah Pembiayaan 
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Pada form ini, ditampilkan rekap pembayaran nasabah pembiayaan secara 

mendetail, dan ditampilkan dalam bentuk laporan jadi dengan menekan 

tombol Preview. Diagram Arus untuk form detail pembayaran nasabah 

pembiayaan dijelaskan pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.46 Diagram Arus Tampil Detail Transaksi Pembayaran 

4. Form Data Nasabah Qadh 

Tujuan perancangan form ini serupa dengan form data nasabah pembiayaan 

diatas, namun database yang digunakan adalah database nasabah qadh. 

Tampilan form ini pada saat dijalankan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.47 Form Data Nasabah Qadh 

5. Form Input  

a. Form Input Pembiayaan 

Form Input Pembiayaan digunakan untuk memasukkan data nasabah 

pembiayaan, seperti tampak pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.48 Rancangan Form Input Nasabah Pembiayaan 

Berdasarkan field jenis pembiayaan, tampilan form input ini dapat 

dibedakan lagi menjadi enam macam saat tombol “Detail” ditekan, yaitu: 

 

Gambar 4.49 Rancangan Form Input Nasabah Pembiayaan – Jenis 
Pembiayaan Ba’i As-Salam 
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Gambar 4.50 Rancangan Form Input Nasabah Pembiayaan – Jenis 
Pembiayaan Ba’i Al-Ishtishna & Murabahah 

 

 

Gambar 4.51 Rancangan Form Input Nasabah Pembiayaan – Jenis 
Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah 
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Gambar 4.52 Rancangan Form Input Nasabah Pembiayaan – Jenis 
Pembiayaan Ijarah 

Sedangkan diagram arus form input nasabah pembiayaan adalah dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 4.53 Diagram Arus Input Detail Nasabah Pembiayaan  

 

Gambar 4.54 Diagram Arus Input Detail Nasabah Pembiayaan –  
Ba’i As Salam  
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Gambar 4.55 Diagram Arus Input Detail Nasabah Pembiayaan –  
Ba’i Al-Ishtishna & Murabahah & Ijarah 

 

 

Gambar 4.56 Diagram Arus Input Detail Nasabah Pembiayaan –  
Mudharabah & Musyarakah 

 
b. Form Input Qadh 

Form Input Qadh digunakan untuk memasukkan data nasabah qadh, 

seperti tampak pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.57 Rancangan Form Input Nasabah Qadh 

Sedangkan diagram arus form input nasabah qadh adalah dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.58 Diagram Arus Input Nasabah Qadh 

6. Form Transaksi  

a. Form Transaksi Pembiayaan 

 Form ini digunakan untuk nasabah pembiayaan yang akan melakukan 

transaksi, baik pembayaran ataupun pelunasan. Rancangan form tampak 

seperti dibawah ini: 
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Gambar 4.59 Rancangan Form Transaksi Pembiayaan 

Diagram arus prosedur transaksi pembiayaan dapat dibagi menjadi 3 bagian 

utama. Hal ini berkaitan dengan field yang harus diisi pada form sesuai dengan 

jenis pembiayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian diagram arus 

prosedur transaksi pembiayaan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 4.60 Diagram Arus Prosedur  
Transaksi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 
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Gambar 4.61 Diagram Arus Prosedur  
Transaksi Pembiayaan Ba’i Al-Istishna, Murabahah, dan Ijarah 
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Gambar 4.62 Diagram Arus Prosedur  
Transaksi Pembiayaan Ba’i As-Salam 

 
Apabila nasabah telah melunasi tanggungannya, maka setelah memasukkan 

nomor nasabah yang bersangkutan, akan ditampilkan konfirmasi seperti 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.63 Rancangan Form Transaksi Pembiayaan - Konfirmasi Lunas 
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Tombol bayar digunakan untuk nasabah yang akan membayar sesuai dengan 

jumlah yang harus diangsur, sedangkan tombol pelunasan digunakan untuk 

nasabah yang melunasi semua tanggungannya untuk transaksi bersangkutan, 

sebelum jangka waktu yang ditetapkan telah habis. Setelah melakukan 

transaksi, nasabah akan mendapatkan bukti pembayaran sesuai dengan jenis 

transaksi pembiayaan yang telah dilakukan. Masing-masing penggunaan 

tombol ditampilkan dibawah ini: 

 

Gambar 4.64 Rancangan Form Transaksi Pembiayaan - Bayar 
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Gambar 4.65 Rancangan Form Transaksi Pembiayaan - Pelunasan 

Setelah tombol bayar atau pelunasan dipilih, maka akan muncul konfirmasi 

untuk mencetak bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah. Adapun 

bukti pembayaran yang telah peneliti rancang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.66 Rancangan Bukti Pembayaran Transaksi Pembiayaan 
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Aktivitas transaksi pembiayaan jauh lebih komplek dan melibatkan banyak 

perintah serta hubungan yang cukup komplek didalam database yang telah 

peneliti rancang. Seperti tampak dalam diagram arus data berikut ini: 

 

Gambar 4.67 Diagram Arus Data Form Transaksi Pembiayaan 

Guna memudahkan analisa pemanfaatan dan hubungan antar data dalam 

database yang terlibat dalam form transaksi, maka peneliti membuat suatu 

diagram relasi dengan atribut penjelas. Menurut Gelinas, Sutton, Hunton 

(2005) hubungan antar entitas ataupun bagian dalam entitas pada suatu 

business event, yang dikaitkan dengan database perusahaan, dapat 

digambarkan dalam suatu diagram relasi dengan atribut penjelas. Atribut ini 
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menjelaskan field-field dalam database relasi yang berkaitan dengan business 

event tersebut.  

Beberapa field tabel relasi berbasis SQL Server 2000 yang peneliti gunakan 

pada form transaksi dapat digambarkan menjadi suatu diagram yang saling 

berhubungan atau biasa disebut dengan diagram relasi. Field pada tabel relasi 

berfungsi sebagai atribut penjelas bagi proses yang terjadi dalam form 

transaksi yang peneliti rancang. Diagram relasi dengan atribut penjelas pada 

form transaksi yang peneliti rancang, dapat dilihat pada gambar berikut ini:   

 Gambar 4.68 Diagram Relasi dengan Atribut Penjelas untuk Transaksi 
Pembayaran Pembiayaan Ba’i As-Salam, Murabahah, Ba’i Al-Istishna, dan Ijarah 

 

 Gambar 4.69 Diagram Relasi dengan Atribut Penjelas untuk Transaksi Pelunasan 
Pembiayaan  Murabahah, Ba’i Al-Istishna, dan Ijarah 

 

Gambar 4.70 Diagram Relasi dengan Atribut Penjelas untuk 
Transaksi Pembayaran dan Pelunasan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 
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b. Form Transaksi Qadh 

Form ini digunakan untuk nasabah qadh yang akan melakukan transaksi, 

baik pembayaran ataupun pelunasan. Rancangan form tampak seperti 

dibawah ini: 

 

Gambar 4.71 Rancangan Form Transaksi Qadh 

Pada transaksi qadh, diagram arus prosedur transaksi qadh dijelaskan seperti 

pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.72 Diagram Arus Prosedur  
Transaksi Qadh 

Apabila nasabah telah melunasi tanggungannya, maka seperti pada transaksi 

pembiayaan, akan ditampilkan konfirmasi seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.73 Rancangan Form Transaksi Qadh - Konfirmasi Lunas 
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Penggunaan tombol bayar dan pelunasan berfungsi serupa dengan form 

transaksi pembiayaan. Masing-masing penggunaan tombol ditampilkan 

dibawah ini: 

 

Gambar 4.74 Rancangan Form Transaksi Qadh - Bayar 
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Gambar 4.75 Rancangan Form Transaksi Qadh  - Pelunasan 

Setelah tombol bayar atau pelunasan dipilih, maka akan muncul konfirmasi 

untuk mencetak bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah. Adapun 

bukti pembayaran yang telah peneliti rancang adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.76 Rancangan Bukti Pembayaran Transaksi Qadh 
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Dan diagram arus data transaksi qadh adalah sebagai berikut: 

Nasabah

Kasir

Data User
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Transaksi 

Qadh

Pengecekan 
ID User

Pengecekan 
Nasabah 

Qadh

Input 
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Pembayaran 
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ID User

Data Transaksi 
Qadh
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Gambar 4.77 Diagram Arus Data Form Transaksi Qadh 

Diagram relasi dengan atribut penjelas pada form transaksi Qadh, dapat dilihat 

pada gambar berikut ini:   

 Gambar 4.78 Diagram Relasi dengan Atribut Penjelas untuk Transaksi 
Pembayaran dan Pelunasan Qadh 
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4.3.3 Pendesainan Laporan (Reports) Informasi yang Dibutuhkan 

Software yang baik adalah software yang dapat menghasilkan output dari 

pengelolaan transaksi yang telah terjadi. Output yang dihasilkan haruslah 

informasi yang bermanfaat untuk jalannya operasional HBM, khususnya untuk 

bagian kasir serta telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan aktivitas operasional 

bagian kasir. Langkah selanjutnya dalam perancangan software yang peneliti buat 

adalah merancang laporan (reports) dari transaksi pembayaran dan pelunasan 

pembiayaan oleh nasabah yang terjadi pada bagian kasir.   

Report yang tercetak merupakan output dari software yang peneliti 

rancang. Pemilihan report yang menjadi output software sistem pembiayaan pada 

kasir HBM bersumber pada pemahaman operasional, pemahaman struktur 

organisasi, dan pemahaman jenjang pengguna informasi internal HBM. 

Pemahaman ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi bagi 

seluruh pengguna informasi pembiayaan pada kasir, sehingga informasi yang 

dihasilkan telah mampu memenuhi berbagai jenjang pengguna serta akses 

informasi yang didapatkan pun telah sesuai.   

Report yang dihasilkan dari program aplikasi yang peneliti rancang antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bukti Pembayaran Pembiayaan per Transaksi 

2. Bukti Pembayaran Pembiayaan per Nasabah 

3. Bukti Pembayaran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

a. Jenis Pembiayaan Ba’i As-Salam 

b. Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

c. Jenis Pembiayaan Murabahah 
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d. Jenis Pembiayaan Mudharabah 

e. Jenis Pembiayaan Musyarakah 

f. Jenis Pembiayaan Ijarah 

4. Bukti Pembayaran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan Periodik 

a. Jenis Pembiayaan Ba’i As-Salam 

b. Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

c. Jenis Pembiayaan Murabahah 

d. Jenis Pembiayaan Mudharabah 

e. Jenis Pembiayaan Musyarakah 

f. Jenis Pembiayaan Ijarah 

5. Bukti Pembayaran Qadh per Transaksi 

6. Bukti Pembayaran Qadh per Nasabah 

7. Bukti Pembayaran Qadh Keseluruhan 

8. Bukti Pembayaran Qadh Periodik 

9. Laporan Nasabah Pembiayaan Keseluruhan 

10. Laporan Nasabah Pembiayaan Periodik 

11. Laporan Nasabah Pembiayaan per Nasabah 

12. Laporan Nasabah Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

a. Jenis Pembiayaan Ba’i As-Salam 

b. Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

c. Jenis Pembiayaan Murabahah 

d. Jenis Pembiayaan Mudharabah 

e. Jenis Pembiayaan Musyarakah 

f. Jenis Pembiayaan Ijarah 
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13. Laporan Nasabah Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan Periodik 

a. Jenis Pembiayaan Ba’i As-Salam 

b. Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

c. Jenis Pembiayaan Murabahah 

d. Jenis Pembiayaan Mudharabah 

e. Jenis Pembiayaan Musyarakah 

f. Jenis Pembiayaan Ijarah 

14. Laporan Nasabah Qadh Keseluruhan 

15. Laporan Nasabah Qadh Periodik 

16. Laporan Nasabah Qadh per Nasabah 

17. Laporan Transaksi Pembiayaan Keseluruhan 

18. Laporan Transaksi Pembiayaan Periodik 

19. Laporan Transaksi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

a. Jenis Pembiayaan Ba’i As-Salam 

b. Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

c. Jenis Pembiayaan Murabahah 

d. Jenis Pembiayaan Mudharabah 

e. Jenis Pembiayaan Musyarakah 

f. Jenis Pembiayaan Ijarah 

20. Laporan Transaksi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan Periodik 

a. Jenis Pembiayaan Ba’i As-Salam 

b. Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

c. Jenis Pembiayaan Murabahah 

d. Jenis Pembiayaan Mudharabah 
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e. Jenis Pembiayaan Musyarakah 

f. Jenis Pembiayaan Ijarah 

21. Laporan Transaksi Qadh Keseluruhan 

22. Laporan Transaksi Qadh Periodik 

23. Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan Keseluruhan 

a. > 0 Bulan 

b. 1 Bulan 

c. 2 Bulan 

d. 3 Bulan 

e. > 3 Bulan 

24. Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan 

a. > 0 Bulan 

1) Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

2) Jenis Pembiayaan Murabahah 

3) Jenis Pembiayaan Mudharabah 

4) Jenis Pembiayaan Musyarakah 

5) Jenis Pembiayaan Ijarah 

b. 1 Bulan 

1) Jenis Pembiayaan Ba’i A-Istishna 

2) Jenis Pembiayaan Murabahah 

3) Jenis Pembiayaan Mudharabah 

4) Jenis Pembiayaan Musyarakah 

5) Jenis Pembiayaan Ijarah 
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c. 2 Bulan 

1) Jenis Pembiayaan Ba’i Al-Istishna 

2) Jenis Pembiayaan Murabahah 

3) Jenis Pembiayaan Mudharabah 

4) Jenis Pembiayaan Musyarakah 

5) Jenis Pembiayaan Ijarah 

d. 3 Bulan 

1) Jenis Pembiayaan Ba’i Al-Istishna 

2) Jenis Pembiayaan Murabahah 

3) Jenis Pembiayaan Mudharabah 

4) Jenis Pembiayaan Musyarakah 

5) Jenis Pembiayaan Ijarah 

e. > 3 Bulan 

1) Jenis Pembiayaan Ba’i Al-Istishna 

2) Jenis Pembiayaan Murabahah 

3) Jenis Pembiayaan Mudharabah 

4) Jenis Pembiayaan Musyarakah 

5) Jenis Pembiayaan Ijarah 

25. Laporan Terlambat Bayar Qadh 

a. > 0 Bulan 

b. 1 Bulan 

c. 2 Bulan 

d. 3 Bulan 

e. > 3 Bulan 
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Hampir seluruh report yang penulis rancang dijalankan melalui form, oleh 

sebab itu penjelasan perancangan report sangat berkaitan dengan perancangan 

form. 

Khusus untuk bukti pembayaran angsuran dan bukti pelunasan merupakan 

report yang dapat dihasilkan secara langsung ketika program aplikasi transaksi 

dijalankan ataupun secara tidak langsung. Pembahasan perancangan form dan 

laporan selain bukti pembayaran angsuran dan bukti pelunasan secara langsung 

melalui program aplikasi transaksi telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, oleh 

karena itu pada sub bahasan ini bukti pembayaran angsuran dan bukti pelunasan 

yang akan dibahas hanya yang melalui metode tidak langsung. 

1. Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Transaksi 

Form Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Transaksi ini digunakan 

untuk mencetak bukti pembayaran berdasarkan nomer bukti pembayaran: 

 
 Gambar 4.79 Form Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Transaksi 

Dan berikut adalah Rancangan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Transaksi 

dengan contoh jenis pembiayaan Ishtishna: 
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 Gambar 4.80 Rancangan Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Transaksi 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran 

Pembiayaan Per Transaksi: 

 
 Gambar 4.81 Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Transaksi 
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2. Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Nasabah 

 
 Gambar 4.82 Form Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Nasabah 

Untuk Rancangan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Nasabah, menggunakan 

rancangan yang sama dengan Rancangan Pembayaran Pembiayaan Per 

Transaksi pada gambar 4.79 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran 

Pembiayaan Per Nasabah: 

 
 Gambar 4.83 Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Nasabah  
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3. Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

 
 Gambar 4.84 Form Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

Dan berikut adalah Rancangan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis 

Pembiayaan Keseluruhan dengan contoh jenis pembiayaan Ishtishna: 

 
 Gambar 4.85 Rancangan Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan: 
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 Gambar 4.86 Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan  

4. Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik 

 
 Gambar 4.87 Form Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Periodik 

Untuk Rancangan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik, 

menggunakan rancangan yang sama dengan Rancangan Bukti Pembayaran 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan seperti pada gambar 4.84 

diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik: 
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 Gambar 4.88 Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Periodik  

5. Bukti Pembayaran Qadh Per Transaksi 

Rancangan Form Pencetakan Pembayaran Qadh Per Transaksi menggunakan 

rancangan yang sama dengan Form Pencetakan Pembayaran Pembiayaan Per 

Transaksi diatas, pada gambar 4.79. 

Dan berikut adalah Rancangan Bukti Pembayaran Qadh Per Transaksi tersebut 

diatas: 
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 Gambar 4.89 Rancangan Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh  

Per Transaksi 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh 

Per Transaksi:  

D
atabase 

Transaksi 
Q

adh

 
 Gambar 4.90 Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh  

Per Transaksi 
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6. Bukti Pembayaran Qadh per Nasabah 

Rancangan Form Pencetakan Pembayaran Qadh Per Nasabah menggunakan 

rancangan yang sama dengan Form Pencetakan Pembayaran Pembiayaan Per 

Nasabah diatas, pada gambar 4.82. 

Untuk Rancangan Bukti Pembayaran Qadh Per Nasabah menggunakan 

rancangan yang sama dengan Rancangan Bukti Pembayaran Qadh Per 

Transaksi pada gambar 4.89 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh 

Per Nasabah:  

Mulai

Input

No. Nasabah
Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Nasabah

Y

 
 Gambar 4.91 Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh  

Per Nasabah  

7. Bukti Pembayaran Qadh Keseluruhan 

Untuk Rancangan Bukti Pembayaran Qadh Keseluruhan menggunakan 

rancangan yang sama dengan Rancangan Bukti Pembayaran Qadh Per 

Transaksi pada gambar 4.89 diatas. 
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8. Bukti Pembayaran Qadh Periodik  

 
 Gambar 4.92 Form Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh Periodik 

Untuk Rancangan Bukti Pembayaran Qadh Periodik menggunakan rancangan 

yang sama dengan Rancangan Bukti Pembayaran Qadh Per Transaksi pada 

gambar 4.89 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh 

Periodik:  

Mulai

Input

Rentang 
Tanggal

Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Transaksi

Y

 
 Gambar 4.93 Diagram Arus Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh Periodik  
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9. Laporan Nasabah Pembiayaan Keseluruhan 

Berikut ini adalah Rancangan Laporan Nasabah Pembiayaan Keseluruhan 

dengan contoh jenis pembiayaan Ishtishna:  

 
 Gambar 4.94 Rancangan Laporan Nasabah Pembiayaan Keseluruhan 

 
10. Laporan Nasabah Pembiayaan Periodik 

Untuk Form Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan Periodik 

menggunakan form yang sama dengan Form Pencetakan Bukti Pembayaran 

Qadh Periodik pada gambar 4.92 diatas. 

Sedangkan untuk Rancangan Laporan Nasabah Pembiayaan Periodik 

menggunakan rancangan  yang sama dengan Rancangan Laporan Nasabah 

Pembiayaan Keseluruhan diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah 

Pembiayaan Periodik:  
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Mulai

Input

Rentang 
Tanggal

Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Nasabah

Y

 
 Gambar 4.95 Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan Periodik  

11. Laporan Nasabah Pembiayaan Per Nasabah 

Untuk Form Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan Per Nasabah 

menggunakan form yang sama dengan Form Pencetakan Bukti Pembayaran 

Pembiayaan Per Nasabah pada gambar 4.82 diatas. 

Sedangkan untuk Rancangan Laporan Nasabah Pembiayaan Per Nasabah 

menggunakan rancangan yang sama dengan Rancangan Laporan Nasabah 

Pembiayaan Keseluruhan pada gambar 4.94 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah 

Pembiayaan Per Nasabah:  
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Mulai

Input

No. Nasabah
Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Nasabah

Y

 
 Gambar 4.96 Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan  

Per Nasabah  

12. Laporan Nasabah Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

Untuk Form Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan 

Keseluruhan menggunakan rancangan form yang sama dengan Form 

Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan 

Keseluruhan pada gambar 4.84 diatas. 

Dan berikut adalah Rancangan Laporan Nasabah Pembiayaan Per Jenis 

Pembiayaan Keseluruhan dengan contoh jenis pembiayaan Ishtishna: 
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 Gambar 4.97 Rancangan Laporan Nasabah Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan 
 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan:  

Mulai

Input

Pilih Jenis 
Pembiayaan

Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Nasabah

Y

 
 Gambar 4.98 Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan  
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13. Laporan Nasabah Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik 

Untuk Form Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan 

Periodik menggunakan rancangan form yang sama dengan Form Pencetakan 

Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik pada gambar 

4.87 diatas. 

Untuk Rancangan Laporan Nasabah Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan 

Periodik menggunakan rancangan yang sama dengan Rancangan Laporan 

Nasabah Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan pada gambar 4.97 

diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik:  

 
 Gambar 4.99 Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Periodik  
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14. Laporan Nasabah Qadh Keseluruhan 

Dan berikut adalah Rancangan Laporan Nasabah Qadh Keseluruhan: 

 
 Gambar 4.100 Rancangan Laporan Nasabah Qadh Keseluruhan 

 

15. Laporan Nasabah Qadh Periodik 

Untuk Form Pencetakan Laporan Nasabah Qadh Periodik menggunakan 

rancangan form yang sama dengan Form Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh 

Periodik pada gambar 4.92 diatas.  

Sedangkan untuk Rancangan Laporan Nasabah Qadh Periodik menggunakan 

rancangan untuk Rancangan Laporan Nasabah Qadh Keseluruhan seperti pada 

gambar 4.100 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Qadh 

Periodik:   
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Mulai

Input

Rentang 
Tanggal

Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Nasabah

Y

 
 Gambar 4.101 Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Qadh Periodik  

16. Laporan Nasabah Qadh per Nasabah 

Untuk Form Pencetakan Laporan Nasabah Qadh Per Nasabah menggunakan 

rancangan form yang sama dengan Form Pencetakan Bukti Pembayaran 

Pembiayaan Per Nasabah pada gambar 4.82 diatas. 

Dan berikut adalah Rancangan Laporan Nasabah Qadh Per Nasabah tersebut 

diatas: 
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 Gambar 4.102 Rancangan Laporan Nasabah Qadh Per Nasabah 

 
Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Qadh Per 

Nasabah:  

Mulai

Input

No. Nasabah
Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Nasabah

Y

 
 Gambar 4.103 Diagram Arus Pencetakan Laporan Nasabah Qadh Per Nasabah 
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17. Laporan Transaksi Pembiayaan Keseluruhan 

Dan berikut adalah Rancangan Laporan Transaksi Pembiayaan Keseluruhan 

tersebut: 

 
Gambar 4.104 Rancangan Laporan Transaksi Pembiayaan Keseluruhan 

18. Laporan Transaksi Pembiayaan Periodik 

Untuk Form Pencetakan Laporan Transaksi Pembiayaan Periodik 

menggunakan rancangan form yang sama dengan Form Pencetakan Bukti 

Pembayaran Qadh Periodik pada gambar 4.92 diatas. 

Sedangkan untuk Rancangan Laporan Transaksi Pembiayaan Periodik 

menggunakan rancangan yang sama Rancangan Laporan Transaksi 

Pembiayaan Keseluruhan pada gambar 4.104 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Transaksi 

Pembiayaan Periodik:  
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Mulai

Input

Rentang 
Tanggal

Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Transaksi

Y

 
 Gambar 4.105 Diagram Arus Pencetakan Laporan 

Transaksi Pembiayaan Periodik 

19. Laporan Transaksi Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

Untuk Form Pencetakan Laporan Transaksi Pembiayaan Per Jenis 

Pembiayaan Keseluruhan menggunakan rancangan form yang sama dengan 

Form Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan 

Keseluruhan pada gambar 4.84 diatas. 

Sedangakan untuk Rancangan Laporan Transaksi Pembiayaan Per Jenis 

Pembiayaan Keseluruhan menggunakan rancangan yang sama dengan 

Rancangan Laporan Transaksi Pembiayaan Keseluruhan seperti pada gambar 

4.104 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Transaksi 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan:  
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Mulai

Input

Pilih Jenis 
Pembiayaan

Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Transaksi

Y

 
 Gambar 4.106 Diagram Arus Pencetakan Laporan Transaksi Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Keseluruhan 

20. Laporan Transaksi Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik 

Untuk Form Pencetakan Laporan Transaksi Pembiayaan Per Jenis 

Pembiayaan Periodik menggunakan rancangan form yang sama dengan Form 

Pencetakan Bukti Pembayaran Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik 

pada gambar 4.87 diatas. 

Sedangkan untuk Rancangan Laporan Transaksi Pembiayaan Per Jenis 

Pembiayaan Periodik menggunakan rancangan yang sama dengan Rancangan 

Laporan Transaksi Pembiayaan Keseluruhan seperti pada gambar 4.104 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Transaksi 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan Periodik:  
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 Gambar 4.107 Diagram Arus Pencetakan Laporan Transaksi Pembiayaan  

Per Jenis Pembiayaan Periodik 

21. Laporan Transaksi Qadh Keseluruhan 

Dan berikut adalah Rancangan Laporan Transaksi Qadh Keseluruhan tersebut 

diatas: 

 
 Gambar 4.108 Rancangan Laporan Transaksi Qadh Keseluruhan 
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22. Laporan Transaksi Qadh Periodik 

Untuk Form Pencetakan Laporan Transaksi Qadh Periodik menggunakan 

rancangan form yang sama dengan Form Pencetakan Bukti Pembayaran Qadh 

Periodik pada gambar 4.92 diatas. 

Sedangkan untuk Rancangan Laporan Transaksi Qadh Periodik menggunakan 

rancangan yang sama dengan Rancangan Laporan Transaksi Qadh 

Keseluruhan seperti pada gambar 4.108 diatas.  

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Transaksi Qadh 

Periodik:  

 

Mulai

Input

Rentang 
Tanggal

Ada?

Pencarian 
Data

Selesai

Laporan 
Transaksi

Y

 
 Gambar 4.109 Diagram Arus Pencetakan Laporan Transaksi Qadh Periodik 
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23. Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan Keseluruhan 

 
 Gambar 4.110 Form Pencetakan Laporan Keterlambatan Pembiayaan 

Keseluruhan 
 

Dan berikut adalah Rancangan Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan 

Keseluruhan tersebut diatas: 

 
 Gambar 4.111 Rancangan Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan Keseluruhan 

 
Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Terlambat Bayar 

Pembiayaan Keseluruhan:  
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 Gambar 4.112 Diagram Arus Pencetakan Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan 

Keseluruhan 

24. Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan 

 
 Gambar 4.113 Form Pencetakan Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan 

Per Jenis Pembiayaan 

Untuk Rancangan Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan Per Jenis 

Pembiayaan menggunakan rancangan yang sama dengan Rancangan Laporan 

Terlambat Bayar Pembiayaan Keseluruhan seperti pada gambar 4.111 diatas. 

Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Terlambat Bayar 

Pembiayaan Per Jenis Pembiayaan:  
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 Gambar 4.114 Diagram Arus Pencetakan Laporan Terlambat Bayar Pembiayaan 

Per Jenis Pembiayaan 

25. Laporan Terlambat Bayar Qadh 

 
 Gambar 4.115 Form Pencetakan Laporan Terlambat Qadh 

Dan berikut adalah Rancangan Laporan Terlambat Qadh tersebut diatas: 
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 Gambar 4.116 Rancangan Laporan Terlambat Qadh 

 
Dan selanjutnya adalah Diagram Arus Pencetakan Laporan Terlambat Qadh:  

 
 Gambar 4.117 Diagram Arus Pencetakan Laporan Terlambat Qadh 

4.3.4 Diskusi Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap HBM, maka diketahui bahwa HBM 

belum menggunakan software khusus yang dapat mengolah data pada unit usaha 

pembiayaan. Karena masih relatif baru berdiri, pihak manajemen belum dapat 

mengusahakan pembuatan software bagi jenis usaha pembiayaan. Oleh karena itu, 
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data-data yang berkaitan dengan unit usaha pembiayaan HBM selama ini hanya 

dicatat secara manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam unit usaha 

pembiayaan HBM, maka peneliti membuat software yang memperbaiki 

kelemahan yang ditemukan pada unit usaha pembiayaan HBM. Perubahan-

perubahan dan pengendalian yang dibentuk dalam software yang dikembangkan 

oleh peneliti adalah software yang lebih mengkhususkan diri untuk mengolah 

data-data nasabah dan transaksi pembayaran oleh nasabah di unit usaha 

pembiayaan HBM sehingga dapat lebih relevan dengan proses bisnis yang terjadi. 

Software yang dibuat juga memiliki kelebihan karena dapat mengelompokkan 

data, membuat rekap data dan menghitung angsuran yang harus dibayar dan atau 

dilunasi oleh nasabah secara otomatis. Selain itu pada tahap pembuatan database, 

software yang dibuat memiliki Database Relational yang dapat mencatat 

dokumentasi transaksi secara baik. 

Berdasar tujuh pengendalian yang dikemukakan Wilkinson (1997), maka 

software yang dibuat melengkapi pengendalian yang dibentuk di dalam desain dan 

prosedur sistem penerimaan kas pada unit usaha pembiayaan HBM. Pengendalian 

yang dibentuk adalah Pengendalian Pusat Informasi, Pengendalian Otorisasi dan 

Pengendalian Hak Akses. Untuk mengatasi kelemahan dalam penyediaan 

informasi, software yang dibuat dapat menghasilkan rekap data yang dibutuhkan 

oleh manajemen HBM. Kemudian dari segi pengendalian hak akses, software 

yang dibuat juga memiliki fasilitas login yang sudah diberikan oleh software 

pembiayaan tersebut seperti penggunaan password untuk menentukan siapa saja 

yang berhak mengakses data. Contoh pengendalian tersebut adalah hanya 
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karyawan yang ditunjuk yang dapat menggunakan software untuk menambah dan 

mengubah data master, seperti data nasabah pembiayaan dan data nasabah qadh. 

Pengendalian dalam pembuatan software juga dibentuk dalam pemasukan data-

data yang harus diisi dengan angka, maka hanya dapat diisi dalam format 

numeric. 

4.4 Pembuatan Paket Program Installer 

Bagian dari tahap akhir dalam perancangan software adalah melakukan 

proses pembuatan Menu Setup dengan menggunakan fungsi Package & 

Deployment Wizard yang dimiliki oleh MS Visual Basic 6.0. Hal ini dilakukan 

untuk mengubah rancangan software yang masih berformat .vbp menjadi file 

dengan format .exe agar program aplikasi yang dibuat dapat dijalankan meskipun 

tanpa memiliki program MS Visual Basic 6.0. Tampilan awal dari software 

DBMS untuk pembiayaan pada kasir HBM yang penulis rancang adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.118 Tampilan software saat dijalankan 

Setelah mencapai 100 %, maka secara otomatis form tersebut di atas akan 

tertutup dan digantikan oleh Form Login sebagai berikut : 
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Gambar 4.119 Tampilan Form Login 

Pada form di atas, user diwajibkan untuk memilih user ID nya dan 

memasukkan password yang sesuai. Apabila password yang dimasukkan telah 

sesuai dengan password yang tersimpan di database, maka secara otomatis Form 

Login akan tertutup dan user akan masuk ke dalam Form Utama, yang dalam hal 

ini merupakan MDI Form: 

 

Gambar 4.120 Tampilan Form Utama atau MDI Form 

Adapun tahapan yang peneliti tempuh dalam rangakaian proses compile 

program adalah sebagai berikut: 
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1. Menyusun Menu  

Agar operasi dari software yang peneliti rancang lebih terorganisir maka 

penulis membuat sistem menu pada Form Utama software, sebagaimana 

tampak pada gambar 4.120. Cara dalam membuat menu adalah sebagai 

berikut: 

a. Pada project, pilih Tools kemudian pilih Menu Editor. 

b. Ketik Caption dan Nama yang dikehendaki untuk membuat menu utama 

dan tekan tombol Next untuk membuat menu utama berikutnya. 

c. Untuk membuat submenu tekan tombol Insert sebelum mengetikkan 

Caption dan Nama bagi submenu yang akan dibuat. 

d. Centang fitur Enabled dan Visible. 

e. Atur field HelpContextID menjadi 0 dan field NegotiatePosition menjadi 

0-None. 

Sehingga tampilan menu yang dibuat adalah seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.121 Tampilan Menu Editor 
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f. Pada Form Utama atau MDI Form, pilih menu yang telah dirancang pada 

Menu Editor untuk menuliskan perintah. 

2. Membuat Form Utama 

Form Utama atau MDI Form adalah form yang digunakan sebagai form dasar 

untuk tampilan software yang penulis buat serta berfungsi sebagai form yang 

menjalankan menu setiap kali software ini diaktifkan. Form ini tidak memiliki 

perintah khusus, kecuali untuk menjalankan form lain yang dilekatkan 

padanya. 

3. Membuat Program 

Program inilah yang nantinya dibuild menjadi suatu program aplikasi dengan 

jenis file aplikasi berekstensi .exe. Oleh karena itu sebelum program dibuat, 

pastikan bahwa semua form dan report yang dibutuhkan telah dimasukkan 

kedalam project yang dibuat. Setelah itu pada project pilih File, kemudian 

pilih Make Pembiayaan.exe… 

4. Membuat Menu Setup 

Agar program aplikasi yang dibuat dapat menjadi file eksekusi, dengan 

ekstensi .exe dan dapat langsung dijalankan tanpa harus memiliki program MS 

Visual Basic 6.0, maka langkah-langkah berikut harus dilakukan: 

k. Pilih Start pada Windows, lalu pilih Microsoft Visual Basic 6.0 pada 

Program dan pilih Microsoft Visual Basic 6.0 Tools. Terakhir pilih 

Package & Deployment Wizard. 
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Gambar 4.122 Package & Deployment Wizard 

l. Klik Browse dan pilih nama project. Kemudian pilih Package, sehingga 

muncul pilihan seperti pada gambar 4.123 di bawah ini: 

 

Gambar 4.123 Package & Deployment Wizard - Package Type 

m. Pilih menu Standard Setup Package pada opsi Package Syle. Pilihan ini 

digunakan jika software akan dibentuk menjadi sebuah software setup 

normal. 
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Gambar 4.124 Package & Deployment Wizard - Package Folder 

n. Selanjutnya tentukan lokasi penyimpanan file setup yang akan dibentuk 

dan klik Next. 

 

Gambar 4.125 Package & Deployment Wizard - DAO Drivers 

o. Pada bagian DAO Drivers pilih semua drivers yang tersedia pada kolom sebelah 

kiri lalu pilih Next. 
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Gambar 4.126 Package & Deployment Wizard - Included Files 

p. Pada layar selanjutnya ditampilkan daftar file yang harus didistribusikan 

beserta software yang sedang dibuat menjadi setup. Semua file dalam 

daftar tersebut harus diaktifkan dengan cara memberikan tanda centang. 

Klik tombol Next untuk meanjutkan proses. 

 

Gambar 4.127 Package & Deployment Wizard - Cab Options 

q. Pada bagian Cab Options, pilih Single cab kemudian pilih Next. 
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Gambar 4.128 Package & Deployment Wizard - Installation Title 

r. Inputkan judul yang diinginkan pada field Installation Title lalu tekan 

Next. 

 

Gambar 4.129 Package & Deployment Wizard - Start Menu Items 

s. Pada Start Menu Items, pilih lokasi untuk menempatkan program yang 

sudah di-install. Tekan Next. 
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Gambar 4.130 Package & Deployment Wizard - Install Locations 

t. Kemudian tekan Next pada bagian Install Locations untuk menentukan 

lokasi akhir file-file yang diperlukan setelah di-install. 

 

Gambar 4.131 Package & Deployment Wizard - Shared Files 

u. Selanjutnya pada bagian Shared Files, centang semua opsi yang terdapat 

pada kolom yang tersedia, lalu pilih Next. 
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Gambar 4.132 Package & Deployment Wizard - Finished 

v. Terakhir, masukkan nama script yang diinginkan pada field Script Name 

dan tekan Finish. 

Setelah keseluruhan tahapan dalam perancangan dilalui, maka software 

DBMS untuk pembiayaan pada kasir HBM telah selesai dan siap untuk digunakan 

ataupun diintegrasikan dengan program lain. Dengan demikian rekomendasi 

khusus yang peneliti rancang telah dijabarkan secara mendetail hingga tahapan 

penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam perancangan software aplikasi dengan 

penggunaan SQL Server 2000 dan MS Visual Basic 6.0 telah peneliti lakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa terhadap prosedur sistem penerimaan kas pada 

unit usaha pembiayaan HBM, diperoleh kesimpulan bahwa prosedur yang 

dijalankan oleh HBM memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 

1. Prosedur pembiayaan HBM yang ada belum lengkap, indikasinya adalah untuk 

penerimaan dari pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah belum 

mampu menghasilkan bukti transaksi. 

2. Akses yang tidak terbatas untuk karyawan dalam mengakses data-data 

transaksi dan pembiayaan. 

3. tidak ada nota transaksi yang diarsip oleh bagian keuangan dan bagian 

akuntansi untuk transaksi yang telah terjadi. 

4. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila melanggar dan atau tidak melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

5. Kurang jelasnya standardisasi penamaan dokumen. 

6. Pengelolaan data berbasis komputer yang digunakan oleh yayasan masih 

memiliki beberapa keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pihak pengurus 

yayasan dan pihak lain yang berkepentingan dengan yayasan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan beberapa 

perbaikan, antara lain: 

1. Pemisahan tanggung jawab karyawan bagian Kasir. 
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2. Perangkapan Nota Pembayaran ditambah untuk arsip bagian keuangan dan 

bagian akuntansi. 

3. Standardisasi penamaan dokumen. 

4. Pembuatan dan pemberlakuan sanksi yang jelas. 

Sedangkan salah satu alternatif pemecahan masalah yang berupa 

keterbatasan teknologi yang dihadapi oleh HBM, terutama yang berkaitan dengan 

program aplikasi yang digunakan untuk mengelola unit usaha pembiayaan HBM, 

adalah merancang perangkat lunak program aplikasi DBMS pembiayaan. 

Perangkat lunak ini digunakan pada bagian kasir HBM. Proses perancangan 

program aplikasi melalui beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain: 

1. Adanya pembagian hak akses dengan pemberian password bagi karyawan 

yang ditunjuk. 

2. Otomatisasi pelaporan, dalam hal ini hanya sampai rekap data. 

3. Penambahan informasi yang dihasilkan oleh software yang berguna untuk 

pengambilan keputusan oleh manajemen. 

4. Perancangan database yang terintegrasi yang dapat digunakan untuk 

menyimpan bukti transaksi dengan baik. 

5.2  Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian dan software yang dibuat 

oleh peneliti, antara lain: 

1. Evaluasi yang dilakukan hanya memfokuskan pada pengelolaan data pada 

sistem pembiayaan HBM, sehingga perangkat lunak atau software yang 

peneliti rancang pun tidak disusun sampai tahap penjurnalan. Keterbatasan 
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waktu dan biaya serta karakter HBM yang sangat kompleks, menjadi alasan 

peneliti hanya memfokuskan pembahasan sampai hal ini saja. 

2. Beberapa informasi yang berupa report dari perangkat lunak yang peneliti 

rancang belum mampu  memberikan detail tanggal secara otomatis.  

3. Perangkat lunak ini tidak menyediakan menu edit dan delete untuk transaksi 

yang telah terjadi. Proses edit dan delete masih harus dilakukan melalui 

database engine yang digunakan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Pihak manajemen HBM sebaiknya mempertimbangkan masukan yang telah 

diberikan oleh peneliti, terutama terkait dengan pemisahan tanggung jawab 

bagian Kasir. 

2. Berkaitan dengan kelemahan dalam prosedur pembiayaan, peneliti 

menyarankan kepada pihak HBM untuk membuat kartu angsuran yang 

diberikan kepada masing-masing nasabah, baik nasabah pembiayaan maupun 

nasabah Qadh sebagai salah satu bentuk pengendalian atas pembayaran yang 

telah nasabah lakukan. 

3. Setelah melakukan perbaikan pada sistem informasi, pihak manajemen HBM 

sebaiknya menggunakan software yang telah dibuat oleh peneliti, karena 

aplikasi yang selama ini digunakan oleh HBM memiliki beberapa kelemahan. 

4. Khusus untuk keterbatasan pada report yang dihasilkan, merupakan masalah 

teknis perancangan. Masalah teknis berkaitan dengan kemampuan perancang. 

Peneliti sebagai perancang sadar akan kekurangan ini, sebab kemampuan 
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peneliti juga terbatas, terlebih literatur masalah teknis sangat terbatas. Solusi 

dari peneliti adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak 

manapun yang mau membagi pengetahuan berkaitan dengan masalah teknis.  
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