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ABSTRACT 

Every business organization needs a Transaction Process System (TPS) to support them 
to provide useful information for the stakeholders. It also can support organization to achieve 
competitive advantage in this global era. Now it applies to UKSW. Since 2003, UKSW’s TPS 
has used SiKASA application to process expenditure transaction only. Furthermore, 
according technological development and user’s need then encourage the development of 
“SiKASA versi dua”. Nonetheles, UKSW’s TPS that is supported by SiKASA application has 
not yet evaluated until now. The purpose of this research is to understand how TPS in UKSW, 
and at the same time to evaluate it’s quality to know what the weakness which need to be 
improve for supporting the quality of transaction data process. The result shows that 
UKSW’s TPS not yet produce financial statement and mostly use manual processing. It’s 
efect to financial information presentation which not timeliness. For expenditure transaction, 
SiKASA must be developed to accommodating bill responsibility (bon) which applied policy 
related punishment and reward system for it.  
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PENDAHULUAN 

Di dalam ekonomi global saat ini, sistem informasi yang tidak andal dan tidak terintegrasi 
dengan baik dapat membahayakan organisasi. Hal ini terjadi karena organisasi tidak dapat 
menyediakan informasi secara tepat waktu sehingga mengurangi nilai tambah dari sebuah 
informasi. Oleh karena itu sebuah organisasi yang besar perlu mengintegrasikan keseluruhan 
sistem informasinya agar dapat mendukung secara baik aktivitas operasionalnya. Untuk 
mengintegrasikan keseluruhan sistem yang ada secara baik maka dibutuhkan peran teknologi 
informasi yang modern dan canggih. Teknologi Informasi (TI) memungkinkan suatu 
organisasi untuk memproses data transaksi dan menghasilkan informasi secara cepat dan 
akurat. Seperti yang dikatakan oleh  Mc. Farlan (1983); Rockart (1998) dalam Nur 
Indriantoro (2000); dan Syam (1999), penerapan TI bagi organisasi mempunyai peranan 
penting dan dapat menjadi pusat strategi bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif. 
Selain itu dikemukakan juga oleh Downing (1993); Trisnawati (1998); Syam (1999) bahwa di 
era globalisasi saat ini, TI sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap organisasi terutama 
dalam menjalankan segala aspek aktivitas organisasi. 

Secara keseluruhan keunggulan kompetitif suatu organisasi juga turut dipengaruhi oleh 
kemampuan organisasi dalam memproses transaksinya, karena dari hal tersebutlah dapat 
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dilihat sejauh mana organisasi dapat menyajikan informasi keuangan yang berkualitas bagi 
pemangku kepentingan, dalam membuat keputusan dan kebijakan terkait aktivitas 
operasional organisasi. Terkait kemampuan memproses transaski tersebut dibutuhkan peran 
TI, karena dengan TI sebuah organisasi dapat menciptakan dan mengembangkan sistem 
informasinya menjadi lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh Ward & Pepard (2002), 
bahwa TI dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan 
kompetitif sebuah organisasi dikarenakan TI mampu mendukung penyediaan informasi yang 
tepat waktu bagi pengguna. 

Untuk menjawab kebutuhan TI di atas demi menunjang keunggulan kompetitif 
organisasi, maka Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang adalah sebuah organisasi 
besar yang telah berdiri lebih dari setengah abad dan terus berkembang hingga saat ini telah 
menerapkan salah satu sistem informasi berbasis TI untuk mendukung penyediaan informasi 
keuangan yang berkualitas. Sistem Informasi tersebut adalah Sistem Pemrosesan Transaksi 
(Transaction Processing System-TPS), yang dikenal dengan sebutan Sistem Keuangan dan 
Akuntansi Satya Wacana (SiKASA). Sistem inilah yang mendukung pemrosesan setiap 
transaksi UKSW hingga pada akhirnya menghasilkan informasi keuangan bagi pihak intern 
UKSW sendiri, mulai dari Yayasan, para pimpinan universitas, fakultas serta unit-unit yang 
ada (Setiawan, 2009). 

Saat ini SiKASA digunakan untuk mengakomodasi transaksi penerimaan dan 
pengeluaran kas. SiKASA ini dikembangkan dari SiKASA sebelumnya di tahun 2003, yang 
hanya digunakan untuk memproses transaksi pengeluaran kas. Fungsi dalam SiKASA ini 
antara lain mengumpulkan dan memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 
menjadi informasi keuangan. Berkaitan dengan siklus penerimaan kas, dalam memproses 
setiap transaksinya, SiKASA yang telah dirancang dan digunakan oleh UKSW selama ini, 
belum sepenuhnya dilakukan secara komputerisasi dan masih melibatkan banyak proses 
manual yakni pegawai bagian akuntansi dan keuangan masih melakukan proses validasi dan 
verifikasi transaksi secara manual. Sedangkan terkait dengan siklus pengeluaran kas, di saat 
melakukan pengeluaran kas/pemberian pinjaman (bon) kepada setiap unit dalam UKSW, 
unit-unit belum dapat mempertanggungjawabkan bon tersebut secara tepat waktu. UKSW 
yang telah diakomodasi oleh sistem namun masih melibatkan banyak proses manual, hal ini 
menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penggunaan sistem berbasis TI yang ada.  

Penelitian ini bertujuan menghasilkan dokumentasi tertulis atas analisis yang telah 
dilakukan terhadap TPS siklus penerimaan dan pengeluaran kas UKSW, dan diharapkan 
dapat menjadi acuan bagi UKSW untuk mengembangkan TPS yang telah ada menjadi lebih 
baik dengan mengintegrasikan semua sistem yang ada, agar pemrosesan transaksi dapat 
dilakukan secara tepat waktu untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas bagi 
internal UKSW demi meningkatkan keunggulan kompetitif UKSW dalam era global saat ini. 

TELAAH TEORITIS 

Sistem Pemrosesan Transaksi 

Menurut Hanif al Fatta (2007:12), sistem pemrosesan transaksi (transaction processing 
system-TPS) adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses 
sejumlah besar data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan.  

Data transaksi bisnis dalam setiap organisasi muncul ketika organisasi tersebut 
menghasilkan produk atau jasa. TPS merupakan tulang punggung dari sistem informasi yang 
dimiliki oleh suatu organisasi, dimana TPS berfungsi memonitor, mengumpulkan, 
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menyimpan, memproses dan menyebarkan informasi untuk seluruh transaksi bisnis yang 
rutin. Tujuan utama TPS adalah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan 
efisien. Secara umum melalui aplikasi program (software), TPS dapat mengolah transaksi 
keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan dari setiap aktivitas organisasi. 
Laporan Keuangan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan keakuratan datanya, untuk itu 
organisasi bisnis perlu menggunakan software akuntansi yang mendukung penyajian 
informasi yang berkualitas. Penggunaan software akuntansi dalam sebuah TPS dapat lebih 
efisien dan memperkecil human error. Kini dengan berkembangnya teknologi komputer dan 
semakin kompleksnya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akuntansi, pencatatan 
secara manual sudah tidak dimungkinkan lagi dan sangat tidak efisien (Eryckson, 2007). 

Kualitas Sistem Pemrosesan Transaksi 

Untuk menunjang keunggulan kompetitif suatu organisasi maka TPS yang digunakan 
harus berkualitas. Secara teknis seluruh Program Aplikasi TPS dimulai dari pengumpulan 
data baik oleh individu maupun alat sensor yang kemudian dimasukkan ke dalam komputer 
melalui peralatan masukan (input device). Seperti yang dikatakan oleh Wahana Komputer 
(2002), bahwa program aplikasi merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk 
mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah khusus. Program aplikasi ini merupakan 
komponen dari sebuah sistem. 

Untuk mengetahui bahwa TPS memiliki kualitas yang baik maka menurut Efraim Turban 
et al (2008), sebuah Program Aplikasi TPS harus memiliki karakter sebagai berikut: 
a. Program dapat melakukan fungsinya dengan benar dan lengkap (completeness) 

Kriteria ini dapat terwujudkan jika sebuah TPS dapat melakukan fungsi-fungsi berikut, 
yakni;  

• Menangkap data dari setiap transaksi 
• Mengotomatisasi pengamanan data transaksi 
• Memverifikasi transaksi untuk diterima dan ditolak 
• Menyimpan transaksi yang telah diverifikasi 
• Menghasilkan laporan 

Jadi pada dasarnya fungsi sebuah TPS adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, 
memproses data transaksi kemudian menyajikan hasil pemrosesan tersebut dalam bentuk 
laporan keuangan maupun laporan-laporan kebutuhan lainnya. Untuk itu, program 
aplikasi yang digunakan dalam sebuah TPS harus dapat mendukung jalannya fungsi-
fungsi tersebut secara baik dan tepat waktu (Turban et al, 2008). 

b. Program memiliki user interface yang berkualitas tinggi 
Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur program aplikasi 
(software) yang tersedia agar user untuk memahami dan menggunakan sistem dengan 
mudah (Sommerville, 2001). Berikut ini prinsip-prinsip user interface yang berkualitas: 

• Mudah dikenali (User familiarity); software harus mengggunakan tools istilah 
dan konsep yang mudah dipahami user.  

• Mudah digunakan (Perceive easy of use); tingkat dimana seseorang meyakini 
bahwa penggunaan sistem informasi adalah mudah dan tidak memerlukan 
usaha keras dari pemakai dalam menggunakannya. 

• Recoverability (Dapat mengkonfirmasi aksi yang merusak); Software dapat 
mengkonfirmasi aksi yang merusak serta menyediakan fasilitas pembatalan 
(Confirmation of destructive action). 
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Untuk itu, software yang dirancang untuk mendukung berjalannya sebuah TPS perlu 
memiliki user interface (antarmuka pengguna) yang berkualitas  (Indarti, 2001:84). 

 
c. Program bekerja dengan efisien (efisiensi) 

Efisiensi berkaitan dengan meminimalkan biaya, waktu dan sumber daya informasi yang 
digunakan. Dengan demikian, efisiensi sebuah program aplikasi berarti menggunakan 
biaya, waktu dan sumber daya informasi secara minimal untuk mencapai tujuan TPS 
yang diinginkan (O’Brien, 2003). Teknologi Informasi (TI) berperan dalam mewujudkan 
efisiensi sebuah program aplikasi. Peran serta fungsi TI inilah yang dapat menciptakan 
software dalam sebuah TPS yang menghemat biaya, waktu serta sumber daya yang 
digunakan. 
 

d. Program didesain dengan baik dan didokumentasikan lengkap 
Desain program merupakan urutan proses yang menunjukkan tahap-tahap dalam 
penyelesaian masalah. Tahap-tahap tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram alir 
(flowchart). Flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah 
dari proses program. Sebuah program aplikasi yang didesain bagi TPS harus 
mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan keamanan dan pengendalian 
program aplikasi dan kebutuhan pengguna (IT Governance Institute, Third Edition). 
Dokumentasi yang tepat bagi seluruh transaksi bisnis adalah kunci untuk 
pertanggungjawaban, karena merupakan deskripsi prosedur atas tugas yang ditulis secara 
memadai. Dengan  dokumen dan catatan yang dirancang secara baik dapat meningkatkan 
akurasi dan efisiensi pemrosesan transaksi (Romney dan Steinbart: 2006). 
 

e. Program terlindungi dan mudah dipelihara (maintenance) 
Menurut Bodnar dan Hopwood (2004), program aplikasi yang merupakan bagian dari 
sebuah sistem pemrosesan transaksi harus dilindungi dan dipelihara. Tindakan 
pemeliharaan program aplikasi, dapat dilakukan oleh personel pemeliharaan sistem 
dengan menginstal perangkat keras dan perangkat lunak, memperbaiki perangkat keras, 
dan membetulkan kesalahan kecil di dalam perangkat lunak. Selain itu, pemeliharaan 
sebuah program aplikasi juga mencakup: 

• Modifikasi program sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan 
kecepatan pemrosesan. 

• Modifikasi program aplikasi sesuai perkembangan kebutuhan pemakai.  

 

 
f. Program dapat bertahan pada kondisi yang tidak normal (availability) 

Menurut Romney & Steinbart (2006), sebuah program aplikasi dikatakan dapat bertahan 
dalam kondisi tidak normal berarti program selalu tersedia (available) untuk digunakan 
dalam aktivitas operasional organisasi.  
Untuk itu, hal yang harus dilakukan oleh organisasi antara lain (Eryckson, 2007): 

• Meminimalkan Sistem Penghentian (Downtime).  
Dapat dilakukan melalui;  

- Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance) 
- Sistem UPS (Uninterruptible Power System) 

• Perencanaan Tindakan pada saat Bencana (Disaster Recovery Plan) 
Tujuan dari perencanaan tersebut adalah: (1). Meminimalkan luasnya 
kerusakan dan kerugian yang mungkin terjadi akibat adanya bencana, (2). 
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Membangun peralatan atau peranti alternatif yang dapat memproses 
informasi, (3). Mengembalikan operasi normal dengan segera, (4). Melatih 
dan membentuk para pegawai agar terbiasa dengan keadaan darurat. 

Apabila karakter-karakter ini telah terpenuhi maka TPS sebuah organisasi telah mencapai 
keunggulan kompetitif, dimana organisasi tersebut telah dapat menyediakan informasi 
keuangan yang tepat waktu bagi pemangku kepentingan. 

Keunggulan Kompetitif 
Bharadwaj et al., ( 1993) menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif merupakan hasil 

dari implementasi strategi yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki 
organisasi. Sistem Informasi yang ada dalam sebuah organisasi merupakan salah satu sumber 
daya, karena organisasi dapat menggunakan sistem informasi tersebut untuk menghasilkan 
informasi bagi pihak internal dan eksternal organisasi. Selain itu, keahlian dan asset yang 
unik dalam organisasi pun dipandang sebagai sumber daya yang dapat menunjang 
peningkatan keunggulan kompetitif sebuah organisai. Keahlian unik merupakan kemampuan 
organisasi untuk menjadikan para karyawannya sebagai bagian penting dalam mencapai 
keunggulan kompetitif. Kemampuan organisasi dalam mengembangkan keahlian para 
karyawannya dengan baik akan menjadikan organisasi tersebut unggul dan penerapan strategi 
yang berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) akan sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya. 
Dalam artian bahwa sistem informasi yang diterapkan bagi sebuah organisasi membutuhkan 
keahlian SDM dalam menggunakannya, sehingga untuk mencapai keunggulan kompetitf 
sebuah organisasi dibutuhkan peran SDM juga.  

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Porter (1990) yang menjelaskan bahwa 
keunggulan kompetitif adalah jantung kinerja organisasi untuk menghadapi persaingan global 
dimana merupakan strategi benefit dari organisasi yang melakukan kerjasama untuk menciptakan 
keunggulan kompetitif dalam era persaingan global. 

 
Peran Sistem Pemrosesan Transaksi dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif 

Menurut Ward and Peppard (2003), sistem informasi memiliki peran penting dalam 
meningkatkan kuunggulan kompetitif sebuah organisasi. Seperi yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa TPS merupakan salah satu bentuk sistem informasi dalam organisasi, sehingga TPS secara 
langsung berpengaruh terhadap peningkatan keunggulan kompetitif organisasi dalam dunia 
global. Dimana terdapat tiga sasaran utama dari upaya penerapan Sistem Informasi berbasis 
Teknologi Informasi dalam suatu organisasi. Pertama, memperbaiki efisiensi kerja dengan 
mengotomatisasi berbagai proses yang mengelola informasi. Kedua, meningkatkan keefektifan 
manajemen dengan memuaskan kebutuhan informasi guna pengambilan keputusan. Ketiga, 
memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi dengan mengubah 
gaya dan cara memproses data menjadi informasi menjadi lebih efisien dan efektif. 

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas tersebut, sebuah organisasi bisnis biasanya 
memiliki enam level khusus yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Level 
tersebut antara lain: level operasional, level pengetahuan, level manajemen dan level strategi. 
Dengan adanya level-level ini, maka sebuah organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya 
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu level yang telah disebutkan di atas, 
adalah level operasional.  Level ini merupakan level dimana TPS berada. Dimana, TPS 
melakukan fungsi pemrosesan atas transaksi yang terjadi setiap hari hingga menghasilkan 
informasi keuangan. Informasi keuangan inilah yang nantinya digunakan oleh level lainnya 
dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas bisnis organisasi dalam meningkatkan keunggulan 
kompetitifnya dalam dunia global. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa informasi keuangan 
yang berkualitas bersumber dari TPS serta SDM yang dimiliki organisasi. Seperti yang 
dikemukakan oleh Laudon and Laudon (2005); dalam Tarigan (2007) bahwa informasi keuangan 
akan berkualitas jika SDM di dalam organisasi tersebut mendukung pemrosesan itu sendiri. Hal 
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ini dimaksudkan agar organisasi dapat semakin meningkatkan keunggulan kompetitifnya dalam 
hal penyediaan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. 

TPS dikatakan sebagai sistem informasi yang mendasar dalam sebuah organisasi, karena dari 
TPS lah semua aktivitas bisnis dalam organisasi dapat terproses. Informasi yang dihasilkan dari 
TPS ini pun sangat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi, sehingga 
sangat wajar jika dikatakan bahwa TPS memiliki peran yang signifikan bagi pencapaian 
keunggulan kompetitif organisasi. Keunggulan kompetitif  terkait sistem informasi berarti bahwa 
sebuah organisasi dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pengambilan 
keputusan. Selain itu keunggulan kompetitif ini juga berarti bahwa organisasi mampu memproses 
transaksi dan menyediakan informasi yang belum tentu disediakan oleh pesaing (Laudon and 
Laudon, 2005).  
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi 
terkait SiKASA yang digunakan di UKSW, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah 
teknik analisis kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan, 
menginterpretasikan dan menghubungkan suatu fenomena dengan fenomena lain, sehingga 
dapat diketahui maksud dari data yang terkandung di dalamnya.   

Langkah-langkah analisis yang digunakan adalah menggambarkan TPS yang saat ini berlaku 
di UKSW, mengevaluasi kualitas TPS yang ada di UKSW berdasarkan teori serta menarik 
kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas TPS 
di UKSW demi menunjang keunggulan kompetitif universitas dalam persaingan di era global 
saat ini. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Kualitas Sistem Pemrosesan Transaksi 

1. Program dapat melakukan fungsinya dengan benar dan lengkap (completeness) 

SiKASA dikembangkan dengan fungsi log activity, yakni bahwa mencatat semua 
kegiatan yang dilakukan oleh pengguna (Panduan SiKASA, 2006). SiKASA menjalankan 
fungsi dengan lengkap, namun pengumpulan dan verifikasi data transaksi masih melibatkan 
proses manual karena SiKASA yang belum terintegrasi dengan sistem lainnya. Selain itu, 
fungsi SiKASA untuk menghasilkan Laporan Keuangan secara sistematis belum dapat 
terlaksana secara maksimal karena tidak secara otomatis diproses oleh SiKASA. Hal ini 
menunjukkan UKSW belum maksimal dalam memanfaatkan sistem informasi berbasis TI 
yang ada untuk menyediakan informasi yang tepat waktu demi menunjang pencapaian 
keunggulan kompetitif di era global saat ini. 

 
 

2. Program memiliki user interface yang berkualitas tinggi 
- User familiarity; user interface SiKASA saat ini masih belum maksimal karena 

kedudukan tools (menu, bahasa, instruksi, dan lain lain)  yang tersedia di dalam 
SiKASA masih acak sehingga pengguna belum dapat mengenali dengan baik. 
SiKASA juga dikembangkan dengan fungsi  multiuser bahwa SiKASA dapat 
digunakan oleh banyak pengguna. 

- Perceive easy of use; pengguna SiKASA telah merasa nyaman dengan kedudukan 
setiap tools yang tersedia dalam SiKASA tersebut dan telah mendukung pemrosesan 
dalam SiKASA. Pengguna akan lebih mudah memahami tools SIKASA ini, jika telah 
menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Bagi pengguna baru belum tentu 
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dapat langsung paham terhadap kedudukan tools yang tersedia di dalam SiKASA 
tersebut, dikarenakan masalah user interface yang masih acak (tools masih terletak 
dalam menu yang tidak sesuai). 

- Recoverability; SiKASA dikembangkan dengan fungsi security protection, bahwa 
SiKASA hanya dapat diakses oleh pengguna yang terdaftar. Dalam memproses 
transaksi, jika terdapat kesalahan yang terjadi maka secara otomatis SiKASA 
langsung memberikan warning. Selain itu, SiKASA juga memiliki layar monitor yang 
digunakan untuk mengontrol dan memonitoring server yang ada. Dengan demikian, 
Hal ini dapat langsung mengkonfirmasi aksi yang merusak di dalam SiKASA serta 
tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendeteksi dan mengatasinya. 

 
Secara keseluruhan user interface SiKASA saat ini telah memadai, namun untuk lebih 

efektif lagi maka perlu dimodifikasi sehingga menu yang masih acak dapat diperbaiki 
kedudukannya ke dalam satu kelompok/klasisfikasi yang sama. 
3. Program bekerja dengan efisien (efisiensi) 

- Penghematan waktu 
SiKASA belum dapat memproses transaksi penerimaan secara tepat waktu, karena 
dalam sistem penerimaan kas ini masih melibatkan banyak proses manual, baik dari 
pengumpulan data transaksi, memprosesnya maupun membuat laporan keuangan. 
Untuk transaksi pengeluaran kas, SiKASA masih belum maksimal dalam 
mengakomodasi pinjaman dana dari unit (bon) secara maksimal karena 
pertanggungjawaban bon ini cenderung belum tepat waktu. 

- Penghematan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Banyaknya melibatkan proses manual dalam memproses transaksi penerimaan kas, 
menunjukkan bahwa SiKASA masih banyak membutuhkan SDM dalam melakukan 
pemrosesan transaksi, padahal sebenarnya telah disediakan sistem berbasis TI, yakni 
SiKASA yang seharusnya mengeliminasi proses-proses manual lainnya. 

- Penghematan biaya 
Terkait sistem penerimaan kas, karena SiKASA masih melibatkan banyak proses 
manual, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka biaya yang cenderung  
dikeluarkan terkait pemrosesan transaksi ini adalah biaya gaji dan upah karyawan 
bagian akuntansi dan keuangan. 

4. Program didesain dengan baik dan didokumentasikan lengkap 
• Desain TPS mempertimbangkan kebutuhan pengguna 

Pada awal didirikan SiKASA sebagai salah satu program aplikasi pemroses transaksi, 
programer turut melibatkan pengguna dalam menjelaskan dan mengidentifikasi 
kebutuhannya dalam menggunakan SiKASA. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata 
SiKASA hanya diperbaharui secara parsial, dengan kata lain saat ada kebutuhan 
mendadak dari pengguna, barulah SiKASA diubah/dimodifikasi.  

• Desain TPS mempertimbangkan control system 
Dalam mendesain SiKASA, programer juga turut mempertimbangkan sistem pengendalian 
yang harus disediakan bagi SiKASA. Dimana programer berpedoman pada Standar 
Operating Procedure (SOP), yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana prosedur 
pemrosesan transaksi yang akan dilakukan dalam SiKASA, sehingga programer dapat 
mengidentifikasi sistem pengendalian yang seharusnya dirancang bagi SiKASA dalam 
memproses transaksi.  

• Memiliki dokumentasi/prosedur tertulis TPS 
Bentuk dokumentasi TPS yang saat ini dimiliki UKSW adalah flowchart, dimana 
flowchart ini menjelaskan alur kerja SiKASA dalam memproses transaksi.  SiKASA 
belum memiliki dokumentasi fisik secara lengkap terkait TPS sehingga jika terjadi 
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masalah tertentu, pengguna kesulitan untuk mengatasinya secara langsung dan cepat, dan 
harus melibatkan pihak yang lebih memahami masalah tersebut, seperti programer atau 
pihak pimpinan. Berbeda halnya dengan data transaksi yang terjadi, semuanya dapat 
didokumentasikan dengan baik dan lengkap, baik dalam bentuk softfile (di SiKASA) 
maupun dalam bentuk hardfile (di Gudang). 

Jadi secara keseluruhan SiKASA telah didesain secara baik untuk menjawab kebutuhan 
pengguna, selain itu data SiKASA juga telah didokumentasikan dengan baik. Dengan 
demikian SiKASA dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam penyajian informasi 
keuangan UKSW. 

5. Program terlindungi dan mudah dipelihara (maintenance)  
• Menginstal perangkat keras dan lunak 

Tindakan menginstal perangkat keras dan lunak SiKASA dilakukan saat dibutuhkan, 
dimana jika terdapat masalah-masalah khusus yang terjadi seperti terdapat virus yang 
terdeteksi di dalam data. Selain itu, tindakan pemeliharaan SiKASA lainnya berupa 
proses memback up data, menormalisasikan data, serta perbaikan SiKASA sesuai 
kebutuhan pengguna.  

• Memodifikasi Program Sesuai Perkembangan Perangkat Keras dan Kebutuhan User 
Programer aktif untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam SiKASA, baik 
melalui komunikasi langsung dengan pengguna maupun melalui SOP yang ada 
kemudian memodifikasikannya sesuai kebutuhan pengguna. Modifikasi biasanya 
dilakukan secara parsial dan tidak secara menyeluruh. 

Jadi secara keseluruhan tindakan pemeliharaan SiKASA telah berjalan dengan baik, 
karena programer serta staf yang bertanggungjawab atas pemeliharaan ini selalu mengontrol 
secara continue, untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan. 

6. Program dapat bertahan pada kondisi yang tidak normal (Availability) 

Menurut Romney & Steinbart (2006), sebuah program aplikasi dikatakan dapat 
bertahan dalam kondisi tidak normal berarti program selalu tersedia (available) untuk 
digunakan dalam aktivitas operasional organisasi sehari-hari, serta memiliki kemampuan 
yang baik sehingga para pengguna dapat memasukkan, mengkinikan dan menyelamatkan 
data transaksi yang sudah diperoleh. 

• Meminimalkan sistem penghentian (downtime) 
Kendala yang saat ini dihadapi adalah kehilangan arus listrik saat pemrosesan 
berlangsung. Namun untuk hal tersebut, sistem telah dirancang untuk 
mengantisipasinya, sehingga jika terjadi kehilangan arus listrik, data transaksi 
penerimaan dan pengeluaran kas tetap aman di dalam sistem. Pada saat mengalami 
kehilangan arus listrik ini, pengguna membatalkan pemrosesan dan menunggu sampai 
arus listrik kembali normal untuk melanjutkan pemrosesan.  

• Perencanaan tindakan pada saat bencana 
Dokumentasi yang berfungsi sebagai prosedur untuk menghadapi tindakan tidak 
terduga di saat bencana, belum dimiliki oleh SiKASA. Pengguna dan programer 
SiKASA hanya berpatokan pada pengalaman sebelumnya saat menghadapi tindakan-
tindakan bencana. 
Jadi, secara keseluruhan SiKASA sudah dapat tersedia bagi pengguna untuk 
memproses setiap transaksi, walaupun terkadang mengalami kehilangan arus listrik 
yang menghambat pemrosesan namun hal tersebut telah dapat diatasi. SiKASA masih 
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perlu untuk dikembangkan dan dilakukan pengujian secara berkala untuk memastikan 
bahwa SiKASA selalu dapat tersedia bagi pengguna. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa kriteria available telah terpenuhi dan mendukung pencapaian keunggulan 
kompetitif.  

KESIMPULAN 

SiKASA sebagai bentuk TPS di UKSW yang berfungsi mengumpulkan, memproses dan 
menghasilkan laporan keuangan, memiliki peran penting dalam menunjang keunggulan 
kompetitif UKSW, yakni terkait penyajian informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat 
bagi pemangku kepentingan di dalam maupun di luar universitas dalam pengambilan 
keputusan. SiKASA untuk siklus penerimaan kas masih cenderung melibatkan pemrosesan 
secara manual yang berdampak pada penyajian informasi keuangan yang tidak tepat waktu, 
sedangkan terkait siklus pengeluaran kas, SiKASA belum dapat mengakomodasi 
pertanggungjawaban bon secara tepat waktu. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kriteria TPS yang belum terlaksana secara 
optimal, yakni terkait: 

- Completeness; ketidaktepatan waktu dalam menghasilkan Laporan Keuangan yang 
disebabkan banyak melibatkan pemrosesan manual dalam SiKASA. 

- User Interface, yakni bahwa tools yang tersedia di dalam SiKASA masih acak, 
sehingga terkadang membingungkan, khususnya bagi pengguna yang baru. 

- Efisiensi, bahwa SiKASA masih banyak menggunakan karyawan sebagai pemroses 
transaksi yang berpengaruh pada biaya gaji setiap karyawan. Selain itu waktu yang 
digunakan dalam memperoses transaksi juga cukup banyak, sehingga tujuan 
ketepatan waktu pun tidak tercapai. 

- Availability; di antaranya adalah perencanaan tindakan pada saat bencana. Dimana, 
SiKASA belum memiliki prosedur tertulis tentang perencanaan dalam mengahadapi 
tindakan tidak terduga yang membahayakan sistem, dan lebih mengandalkan pada 
pengalaman programer dan pihak-pihak yang lebih memahaminnya. 

Melihat pada teori yang dikemukakan oleh Efraim Turban, et al (2008) bahwa jika 
semua kriteria TPS yang berkualitas telah terpenuhi maka dapat dikatakan TPS tersebut telah 
dapat mendukung pemrosesan dan penyajian informasi yang akurat dan tepat waktu bagi 
pemangku kepentingan. Selain itu yang dikemukakan oleh Ward and Peppard (2003) bahwa 
dengan adanya penyajian informasi yang akurat dan tepat waktu tersebut maka akan 
meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
SiKASA belum berfungsi secara optimal bagi UKSW dalam meningkatkan keunggulan 
kompetitif, karena informasi keuangan belum dapat tersajikan dengan akurat dan tepat waktu bagi 
pihak yayasan, pimpinan universitas, serta unit-unit di lingkungan UKSW dalam proses 
pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan SiKASA yakni dengan 
mengintegrasikan semua sistem yang ada terkait pemrosesan transaksi (SIASAT, Bank dan 
lain-lain) sehingga mengurangi proses kerja manual yang menghambat penyediaan informasi 
secara tepat waktu bagi pemangku kepentingan serta menghambat UKSW dalam 
meningkatkan keunggulan kompetitiif di era global saat ini. 

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terkait subjektifitas responden dalam 
memberikan informasi tentang SiKASA. Selain itu, teori tentang kualitas TPS yang 
digunakan penulis hanya berasal dari satu sumber. Hal ini dapat dijadikan saran bagi 
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penelitian berikutnya untuk lebih diperkaya dengan teori dari berbagai sumber agar lebih 
memperkuat analisis penulis. 
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