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PENDAHULUAN  

Persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis mendorong para pebisnis 

melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan usaha. 

Dalam menjaga kestabilan dan keberhasilan usaha tersebut, manajemen 

perusahaan membutuhkan informasi yang berkualitas. Pengolahan data menjadi 

suatu informasi yang efektif sangatlah penting mengingat bahwa informasi 

menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Maka dari itu, banyak 

perusahaan yang mengutamakan pengembangan teknologi informasi sebagai salah 

satu sumber untuk menjalankan strategi perusahaan yang diharapkan dapat 

memberikan informasi secara efektif. 

Teknologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI) pada era globalisasi ini 

dapat membantu untuk meningkatkan kinerja secara signifikan dan dapat 

membantu untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Menurut artikel 

Indrajit (2001) Teknologi Informasi diartikan sebagai suatu teknologi yang 

berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran 

data/ informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sedangkan Sistem 

Informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen perusahaan atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. 

Adanya TI dan SI dapat mempermudah mengolah data menjadi suatu informasi 

yang berkualitas. 

Perbankan menjadi salah satu usaha paling adaptif dalam perkembangan TI 

dan SI. Bank lebih cepat dalam menerapkan teknologi komputer dibanding 

dengan usaha bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi membuat 

perbankan menciptakan inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi sebagai 

yang utama ketika menjalankan strategi bisnis. TI dan SI juga menjadi kebutuhan 

perbankan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu melayani nasabah 

dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha perbankan 

tersebut mengingat bahwa dalam kegiatan bank dapat dikatakan sangat rentan 

melakukan kesalahan dalam kegiatan operasionalnya. Perbankan yang 

mengadopsi TI san SI diantaranya yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
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BPR menurut UU No.10 tahun 1998 yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang ada 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas. BPR menjadi salah satu 

perbankan harus tetap bertahan dari adanya krisis ekonomi, maka dari itu BPR 

juga dituntut untuk hidup dan berkembang demi mencapai tujuannya. Salah satu 

cara untuk mencapai hasil kinerja yang optimal maka dibutuhkanlah sistem 

informasi agar dapat dengan akurat dalam pengambilan keputusan. Penganalisisan 

kinerja bank dalam hal ini BPR mempunyai tingkat resiko yang terbilang tinggi. 

Sehingga untuk meringankan perhitungan mengenai hasil kinerja bank dibutuhkan 

sistem informasi akuntansi. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah perancangan yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas, dan nantinya 

SIA tersebut dapat memberikan manfaat dan mempermudah para pengambil 

keputusan untuk menghasilkan informasi. Menurut Jogiyanto (1997:60) tujuan 

SIA yaitu untuk menyediakan informasi yang bersifat multi level, cross 

functional, tepat waktu, akurat, dan relevan. Sistem informasi akuntansi yang 

dikatakan efektif dapat digambarkan dengan kepuasan yang dirasakan oleh 

pengguna atau penerima informasi.  

SIA menghasilkan informasi yang memadai adalah SIA yang sanggup 

mengolah menjadi informasi yang berguna untuk pihak internal maupun eksternal 

sehingga kebutuhan informasi pada perusahaan/ organisasi dapat mengatasi 

keambiguan dalam pengambilan keputusan dan resiko yang tinggi dapat 

diminimalisir. Kebutuhan informasi tersebut juga harus didorong oleh kapasitas 

yang memadai untuk mencapai suatu keselarasan. Ismail dan King (2007) 

mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keselarasan SIA belum diketahui 

dan beberapa dokumen telah dilakukan untuk menyelidiki faktor yang 

mempengaruhi keselarasan. 

Penelitian mengenai “Firm performance and AIS alignment in Malaysia 

SMEs” yang dilakukan oleh Ismail dan King (2005) menunjukkan hasil bahwa 

SIA pada UKM Malaysia telah mencapai keselarasan yang tinggi dan mencapai 

kinerja organisasi yang lebih baik daripada perusahaan yang memiliki SIA dengan 



 

3 
 

keselarasan yang rendah. Adanya penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan King 

(2005) maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah 

kebutuhan sistem informasi akuntansi pada Bank Perkreditan Rakyat sudah 

terpenuhi dengan adanya kapasitas sistem informasi yang tersedia dengan 

pemasalahan yaitu: 

- apakah terdapat keselarasan sistem informasi akuntansi pada beberapa 

BPR wilayah kota Semarang dan Salatiga? 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bank yang bersangkutan 

memperhatikan keselarasan SIA, memanfaatkan teknologi yang ada dan dapat 

mendukung agar lebih baik dalam kinerja organisasinya. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut 

dalam konteks permasalahan yang berkaitan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi menurut Leitch dan Davis (1983) yaitu suatu sistem 

didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan struktur yang menyatu dalam 

suatu entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk 

merubah data transaksi keuangan/ akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau 

pemakainya (Wilkinson dan Cerullo dalam Wijaya, 2014)  

Adanya kemajuan SIA yang sebelumnya menggunakan manual (paper and 

pencil system) kini berkembang menjadi SIA yang terkomputerisasi. SIA yang 

terkomputerisasi yaitu sistem akuntansi yang menggunakan komputer dan 

perangkat lunak (software) akuntansi dalam memproses data. Perbedaan pada SIA 
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yang manual dan komputerisasi antara lain dari segi biaya, tingkat kecepatan yang 

meliputi proses bertransaksi, tingkat kesalahan, dan pelaporan hasil. 

Fairley (1985), mengatakan bahwa kebutuhan perusahaan yang spesifik 

menunjukkan kemampuan suatu sistem memecahkan masalah (requirements 

specify capability that a system must provide in order to solve the problem). Pada 

dasarnya pemakai harus mengerti perbedaan kebutuhan dan keinginan dengan 

mengidentifikasi apa yang diperlukan oleh pemakai sistem informasi. Kebutuhan 

akan informasi pada setiap  organisasi sangatlah berperan, karena organisasi harus 

mampu membuat keputusan untuk menyatukan dan memproses suatu data 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan/ diperlukan.  

Kapasitas Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Rangkuti (2005:94) kapasitas adalah tingkat kemampuan 

berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai 

jumlah output pada satu periode tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kapasitas 

sistem informasi akuntansi adalah kemampuan dalam pengelolaan informasi 

akuntansi supaya dapat tercapainya kebutuhan informasi akuntansi dalam suatu 

organisasi. Mengaplikasikan kemampuan SIA dapat dilihat dari bagaimana 

pemakai menggunakan atau menjalankan sistem informasi akuntansi yang ada 

secara maksimal. Dengan kemampuan yang ada maka kapasitas yang disediakan 

oleh perusahaan tersebut sangat bermanfaat dalam hal ini BPR. 

Keselarasan Sistem Informasi Akuntansi 

Kesesuaian antara kebutuhan SIA dan kapasitas SIA dapat disebut sebagai 

keselarasan SIA. Kebutuhan SIA dan kapasitas SIA dapat dinilai dalam beberapa 

cara yang konsisten dan kemudian dibandingkan (Ismail dan King, 2005). 

Ketidakselarasan dapat terjadi akibat tidak seimbangnya dukungan kapasitas SIA 

dengan kebutuhan SIA yang dapat memberikan tambahan beban pada suatu 

organisasi sehingga dapat mengakibatkan sistem informasi yang diperlukan oleh 

pengguna menjadi tidak efektif. 

Keselarasan sistem informasi melibatkan kesesuaian dan integrasi diantara 

strategi bisnis, strategi teknologi informasi, infrastruktur bisnis dan infrastruktur 
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teknologi informasi. Keselarasan Sistem Informasi Akuntansi dapat diartikan 

sebagai kesesuaian, keserasian antara sistem informasi keuangan, sistem informasi 

pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia 

dengan sistem akuntansi yang ada di operasional perusahaan. 

Ismail dan King (2005) mengungkapkan bahwa kapasitas SIA harus selaras 

dengan kebutuhan SIA yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan 

mengungkapkan hipotesis bahwa keselarasan SIA berhubungan posistif dengan 

kinerja organisasi. Pengolahan informasi mengacu pada kebutuhan dan kapasitas 

akan sistem informasi akuntansi pada organisasi berasal dari pemenuhan 

kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas pemprosesan sistem informasi 

dalam menghasilkan informasi (Galbraith, 1973). 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini diadakan untuk mengetahui keselarasan sistem informasi 

akuntansi dengan menganalisis kebutuhan sistem informasi akuntansi dan 

kapasitas sistem informasi akuntansi. Dari jumlah BPR pusat yang terdaftar di 

website OJK yang tersebar diwilayah Semarang dan sekitarnya yang berjumlah 34 

BPR Kantor Pusat yang tersebar diantaranya 20 kantor pusat di Semarang, 3 

kantor pusat di Ungaran, 5 kantor pusat di Ambarawa, 3 kantor pusat di Bergas, 

dan 3 kantor pusat di Salatiga, hanya 9 kantor pusat yang bersedia mengisi 

kuesioner dalam waktu 4 minggu yaitu 3 diantaranya wilayah Salatiga dan 6 

lainnya wilayah Semarang. BPR Pusat menjadi objek pengambilan sampel dalam 

penelitian ini tetapi tidak semua BPR bersedia mengisi kuesioner maka dari itu 

metode penggunaan distribusi frekuensi menjadi metode dalam perhitungan 

sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penyebaran 

kuesioner dengan BPR yang terkait. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer mengenai 

apakah kebutuhan SIA terpenuhi dengan tersedianya sistem yang diperoleh dari 

hasil kuesioner yang berisi persepsi pengguna terhadap kebutuhan SIA dan 

kapasitas SIA. Kebutuhan SIA yang terpenuhi dengan tersedianya sistem 

informasi akan menghasilkan keselarasan SIA. Kuesioner diisi oleh pegawai BPR 
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yang menggunakan sistem informasi akuntansi dengan cara memberikan pendapat 

mengenai kebutuhan sistem informasi akuntansi dengan kapasitas sistem 

informasi.  

Kebutuhan SIA ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk mendorong 

suatu keberhasilan dalam penggunaan sistem dan dengan adanya kapasitas SIA 

nantinya dapat mengelola informasi akuntansi supaya dapat menghasilkan sesuai 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan terpenuhinya kebutuhan penggunaan 

SIA akibat penggunaan sistem yang tersedia, maka dapat dikatakan terpenuhinya 

kriteria keselarasan SIA karena keselarasan sendiri terjadi ketika sistem informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna dapat terpenuhi dengan tersedianya kapasitas 

sistem informasi. 
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Tabel 1: Indikator empiris yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan indikator empiris Ismail dan King (2005). 

Sumber: Ismail dan King (2005) 

Indikator Empiris Pernyataan 

1. Future events 

2. Speed of reporting 

3. Sectional of reporting 

4. Frequency of reporting 

5. Summary reports-sections 

6. Summary reports organisation 

7. Temporal reports 

8. Non-financial (production) 

9. Immediate reporting 

10. Decisional models 

11. Non-financial market 

12. Precise targets 

13. Organisational effect 

14. Automatic receipt 

15. Non-economic information 

16. What-if analysis 

17. Effect of events on functions 

18. Sub-unit interaction 

19. External information 

1. Sistem informasi mampu menyajikan laporan keuangan dimasa  

mendatang 

2. Laporan keuangan dapat disajikan dengan tepat waktu dengan 

adanya sistem informasi  

3. Sistem informasi dapat menyajikan laporan keuangan per bagian 

4. Sistem informasi dapat membantu menyelesaikan beberapa 

laporan dalam kurun waktu satu tahun 

5. Sistem informasi membantu menyajikan ringkasan laporan 

perbagian dalam kurun waktu yang telah ditentukan  

6. Sistem infromasi dapat membantu menyajikan ringkasan laporan 

keseluruhan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 

7. Sistem dapat menyajikan laporan sementara/ laporan yang masih 

dapat berubah-ubah (temporal reports) 

8. Sistem dapat menyajikan informasi tentang laporan produksi 

(laporan keuangan) 

9. Sistem dapat membantu menyajikan laporan keuangan dimana 

laporan tersebut langsung dapat digunakan saat itu juga (real 

time) 

10. Sistem informasi dapat menjadi pendukung dalam pengambilan 

keputusan  

11. Sistem dapat membantu karyawan dalam mengetahui laporan 

pemasaran (laporan non keuangan) 

12. Sistem informasi dapat menjadi pendukung dalam pencapaian 

target 

13. Sistem dapat menyajikan informasi terhadap dampak organisasi 

14. Sistem mampu membuat semua bukti secara otomatis yang 

berkaitan  

15. Sistem mampu menyajikan informasi non ekonomi 

16. Sistem dapat menyajikan informasi untuk perubahan kebijakan  

17. Sistem dapat membantu untuk mengetahui fungsi- fungsi yang 

berkaitan dengan dampak dari suatu kejadian 

18. Sistem mampu menyajikan laporan untuk sub unit 

19. Sistem dapat membantu mengetahui informasi- informasi dari 

pihak eksternal (contoh: tagihan) 
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Perhitungan dengan perolehan data tersebut ditabulasikan sebagai berikut: 

1. Skoring dalam pengisian kebutuhan dan kapasitas SIA yaitu sebagai berikut: 

- Pada tabel Kebutuhan SIA digunakan skor dari angka 2 ke 1 dimana: 

2 = membutuhkan 

1 = tidak membutuhkan 

- Kemudian pada tabel Kapasitas SIA digunakan skor yaitu angka 2 dan 

1 dimana: 

2 = Tersedia 

1 = tidak tersedia 

2. Pengklasifikasian hasil 19 indikator empiris dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu: 

- Laporan sementara: laporan per bagian, frekuensi pelaporan, ringkasan 

laporan perbagian, ringkasan pelaporan keseluruhan, pelaporan 

sementara, pelaporan segera (real time), pembuatan bukti secara 

otomatis, interaksi antar sub-unit. 

- Laporan- laporan yang bukan tentang ekonomi: laporan non keuangan 

(produksi), laporan non keuangan (pemasaran), dampak organisasi, 

informasi non ekonomi, dampak kejadian dari fungsi organisasi, dan 

informasi eksternal. 

- Kejadian/ event yang akan datang: prediksi kejadian yang akan datang, 

tepat waktu, model pengambilan keputusan, pencapaian target, dan 

informasi untuk perubahan kebijakan (what-if analysis). 

3. Hasil dari pengkategorian tersebut dianalisis dan dibandingkan antara 

kebutuhan SIA dengan kapasitas SIA. 

Jika, 

 kebutuhan SIA = kapasitas SIA maka “Selaras” 

 kebutuhan SIA > kapasitas SIA maka “Tidak Selaras” 

 kebutuhan SIA < kapasitas SIA maka “Tidak Selaras” 

4. membuat crosstabulasi antara kebutuhan SIA dengan kapasitas SIA. 
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Gambar 1 Kerangka Penelitian 

 

 

ANALISIS PENELITIAN 

Hasil perhitungan kebutuhan SIA dan Kapasitas SIA berdasarkan 19 

indikator empiris yang digunakan untuk mengetahui persepsi pengguna mengenai 

kebutuhan SIA dan kapasitas SIA dalam mengukur keselarasan sistem informasi 

akuntansi disajikan dalam tabel. Keselarasan atau tidak sistem pada beberapa BPR 

pusat di Kota Semarang dan Salatiga dilihat dengan menghitung kebutuhan sistem 

informasi akuntansi dan kapasitas sistem informasi.  

Dari 19 item SIA dikelompokkan menjadi 3 kategori antara lain laporan 

sementara. Dinamakan laporan sementara karena laporan tersebut muncul dalam 

satu periode tetapi hanya sementara tidak sampai pada saat penutupan periode 

tersebut. Laporan sementara ini mencakup item laporan per bagian, frekuensi 

pelaporan, ringkasan laporan perbagian, ringkasan pelaporan keseluruhan, 
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pelaporan sementara, pelaporan segera (real time), pembuatan bukti secara 

otomatis, interaksi antar sub-unit.  

Kategori kedua yaitu Laporan-laporan yang bukan tentang ekonomi. 

Kelompok ini diartikan sebagai kelompok yang bukan termasuk kegiatan 

operasional BPR yang mencakup laporan non keuangan (produksi), laporan non 

keuangan (pemasaran), dampak organisasi, informasi non ekonomi,dampak 

kejadian dari fungsi organisasi, dan informasi eksternal.  

Kategori terakhir yaitu kejadian/ event yang akan datang. Disebut kelompok 

kejadian/ event yang akan datang karena item- item yang ada didalamnya berisi 

tentang laporan untuk masa yang akan datang seperti memprediksi kejadian yang 

akan datang, tepat waktu, model pengambilan keputusan, pencapaian target, dan 

informasi untuk perubahan kebijakan (what-if analysis). Tabel untuk laporan 

sementara sebagai berikut: 

Tabel 2: Hasil kuesioner kebutuhan SIA dan kapasitas SIA kategori “laporan 

sementara” 

Laporan Sementara 
kebutuhan SIA Kapasitas SIA 

membutuhkan  

tidak 

membutuhkan tersedia 

tidak 

tersedia 

Menyajikan laporan per bagian 9 - 9 - 

Frekuensi pelaporan 9 - 9 - 

Menyajikan ringkasan pelaporan 

per bagian 
9 - 9 - 

Menyajikan ringkasan pelaporan 

keseluruhan 
9 - 9 - 

Pelaporan sementara 9 - 9 - 

Pelaporan segera (real time) 9 - 8 1 

Pembuatan bukti otomatis 9 - 8 1 

Interaksi antar sub-unit 9 - 8 1 

Total 72 0 69 3 

Sumber: Data diolah, 2017 

Pada kebutuhan sistem informasi akuntansi dan kapasitas sistem informasi 

terdapat 19 item SIA yang merupakan indikator empiris milik Ismail dan King 

(2005). Hasil kuesioner seperti tabel 2 yang dikelompokkan dalam laporan 

sementara yang terdiri dari 8 item SIA ini menunjukkan bahwa item SIA dirasa 
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dibutuhkan oleh seluruh responden.  Sementara itu, seluruh responden merasa 

bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi dengan adanya kapasitas yang tersedia. 

Tetapi, 1 responden yaitu BPR Restu Artha Makmur memberi tanggapan bahwa 

tidak tersedianya sistem untuk menyajikan pelaporan segera (real time). Hal ini 

dikarenakan bahwa pengguna merasa tidak maksimal dalam menyajikan laporan 

yang harus saat itu juga diajukan oleh pimpinan. Kemudian 1 reponden yaitu BPR 

Bank Salatiga beranggapan bahwa pembuatan bukti otomatis ini dibutuhkan tetapi 

sistem belum tersedia untuk menyajikan item tersebut secara otomatis. Item 

terakhir pada laporan sementara ini yaitu interaksi antar sub unit yang dibutuhkan 

oleh seluruh responden ini ternyata tidak semua BPR tersedia sistemnya. Pada 

BPR Kedung Arto merasa bahwa sistem tidak mampu menyajikan laporan yang 

berkaitan dengan sub unit.  

Pada kategori kedua yaitu laporan-laporan yang bukan ekonomi terdapat 5 item 

didalamnya. Kategori kedua tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3: Hasil kuesioner kebutuhan SIA dan kapasitas SIA kategori “laporan-

laporan yang bukan ekonomi” 

Laporan- laporan yang 

bukan ekonomi 

kebutuhan SIA kapasitas SIA 

membutuhkan 

tidak 

membutuhkan tersedia tidak tersedia 

Laporan non keuangan 

(produksi) 
6 3 6 3 

Laporan non keuangan 

(pemasaran) 
8 1 7 2 

Informasi non ekonomi 6 3 4 5 

Dampak kejadian dari fungsi 

organisasi 
7 2 4 5 

Informasi eksternal  8 1 7 2 

Total 35 10 28 17 

Sumber: data diolah, 2017 

Pada kebutuhan sistem informasi akuntansi dan kapasitas sistem informasi 

terdapat 19 item SIA yang merupakan indikator empiris milik Ismail dan King 

(2005). Pada tabel 3 terdapat 5 item SIA dalam kategori laporan-laporan yang 

bukan tentang ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 6 responden yang 

membutuhkan sistem yang menyajikan laporan produksi dan kapasitas SIA untuk 
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memenuhi kebutuhan tersebut telah tersedia. 3 responden lain merasa tidak 

membutuhkan dan sistem informasi tidak tersedia pada BPR. Laporan produksi 

yang berasal dari nasabah ini dibutuhkan untuk pembanding ketika nasabah 

mengajukan permohonan kredit. Pada item laporan pemasaran sebanyak 8 BPR 

membutuhkan sistem yang menyajikan mengenai informasi ini. Tetapi hanya 7 

BPR yang memiliki sistem yang dapat menyajikan informasi mengenai laporan 

pemasaran. Satu BPR yakni BPR JATENG merasa membutuhkan item SIA 

tersebut tetapi sistem belum dapat menyajikan informasi mengenai laporan 

pemasaran. Sementara itu, BPR Restu Artha Makmur memberikan respon bahwa 

item ini tidak dibutuhkan oleh responden dan kapasitas sistem informasi juga 

tidak tersedia. Laporan pemasaran dibutuhkan oleh BPR dalam menyusun strategi 

atau rencana untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh nasabah agar nasabah 

tertarik dan menaruh kepercayaan kepada BPR.  

Kemudian pada indikator empiris mengenai sistem yang menyajikan 

informasi non ekonomi dirasa penting sehingga dibutuhkan oleh 6 responden ini 

tetapi 2 responden yaitu BPR Bank Salatiga dan BPR Dinamika Bangun Arta 

dirasa membutuhkan tetapi kapasitas sistem informasi di BPR tersebut tidak 

tersedia. Item dampak kejadian dari fungsi organisasi dibutuhkan oleh 7 

responden karena mereka membutuhkan sistem yang dapat menyajikan informasi 

mengenai sebab akibat yang dilakukan pada organisasi dalam hal ini BPR. Tetapi 

sistem hanya tersedia pada 4 BPR sementara lainnya tidak mempunyai sistem 

untuk memenuhi item tersebut. Item yang terakhir pada kategori ini yaitu 

informasi eksternal dimana item tersebut dibutuhkan oleh 8 responden sementara 

1 responden menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibutuhkan. Pada BPR 

JATENG membutuhkan sistem yang menyajikan informasi eksternal tetapi 

kapasitas tidak dapat memenuhi item tersebut. 

Enam item SIA yang dari sembilan belas item masuk pada kategori ketiga 

yang disebut dengan kejadian/ event yang akan datang. Berikut adalah tabel untuk 

kategori ketiga: 
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Tabel 4: Hasil kuesioner kebutuhan SIA dan kapasitas SIA kategori “kejadian/ 

event yang akan datang” 

Kejadian event yang akan 

datang 

kebutuhan SIA kapasitas SIA 

membutuhkan 

tidak 

membutuhkan tersedia tidak tersedia 

Memprediksi kejadian yang 

akan datang 
9 - 9 - 

Tepat waktu 9 - 9 - 

Model pengambilan keputusan 9 - 9 - 

Pencapaian target 9 - 9 - 

Dampak organisasi 7 2 5 4 

What-if analysis 9 - 7 2 

Total 52 2 48 6 

Sumber: data diolah, 2017 

Dilihat dari tabel 4, seluruh responden membutuhkan sistem yang dapat 

menyajikan laporan keuangan dimasa mendatang, tepat waktu, model 

pengambilan keputusan dan pencapaian target dan seluruh responden memiliki 

kapasitas sistem yang memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, pada item 

dampak organisasi sebanyak 7 BPR membutuhkan sistem yang menyajikan 

dampak dalam berorganisasi tetapi tidak semua terpenuhi dengan keterbatasan 

kapasitas yang ada. Sistem yang menyajikan informasi mengenai perubahan 

kebijakan (what-if analysis) juga dibutuhkan oleh seluruh responden, akan tetapi 2 

BPR yakni BPR Restu Artha Makmur dan BPR JATENG tidak memiliki/ tidak 

tersedianya sistem untuk memenuhi item tersebut. 

- Keselarasan Sistem Informasi Akuntansi 

Pada keselarasan SIA dilihat berdasarkan bagaimana kebutuhan SIA dan 

kapasitas (ketersediaan) SIA, jika sistem mampu menyajikan item- item yang 

dibutuhkan dengan kata lain sistem yang dibutuhkan itu tersedia maka dapat 

disebut selaras. Tetapi jika sistem tidak mampu menyajikan item- item yang 

dibutuhkan oleh bank maupun sebaliknya kapasitas sistem tersedia padahal tidak 

dibutuhkan maka dapat disebut tidak selaras. 

 



 

14 
 

Tabel 5: Kebutuhan SIA dan Kapasias SIA 

Kebutuhan SIA 
Kapasitas SIA 

Tersedia Tidak Tersedia 

Laporan  Sementara 

Membutuhkan 69 3 

Tidak Membutuhkan - - 

Laporan- laporan yang bukan tentang ekonomi 

Membutuhkan 28 7 

Tidak Membutuhkan - 10 

Kejadian/ event yang akan datang 

Membutuhkan 48 4 

Tidak Membutuhkan - 2 

  Sumber: data diolah, 2017 

Dari tabel 5, laporan sementara diperoleh 69 Laporan yang dibutuhkan dan 

tersedia kapasitas nya, dan 3 Laporan sementara yang dibutuhkan tetapi tidak 

tersedia kapasitas SIA nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPR berpendapat 

kebutuhan SIA untuk laporan sementara sangat dibutuhkan dan harus tersedia 

sistem informasi nya.  

Item yang ada didalam laporan sementara ini yaitu berbagai macam laporan 

keuangan yang penting dan harus dihasilkan oleh BPR. Pada laporan yang bukan 

tentang ekonomi diperoleh 28 laporan yang dibutuhkan dan kapasitas tersedia 

dengan kata lain sistem tersedia untuk memenuhi laporan yang masuk pada 

kategori kedua ini. Sebanyak 7 laporan yang dibutuhkan tetapi sistem tidak 

tersedia, dan 10 Laporan tidak penting/ tidak dibutuhkan serta kapasitas sistem 

tidak tersedia. Dapat dilihat bahwa laporan yang bukan tentang ekonomi 

dibutuhkan dan penting oleh BPR dan sistem saat ini telah tersedia meskipun 

masih dibawah kapasitas dari kategori pertama yaitu laporan sementara. Pada 

kategori yang ketiga adalah kejadian/ event yang akan datang terdapat 48 laporan 

yang dibutuhkan/ dianggap penting dan kapasitas sistem informasi saat ini sudah 

tersedia. Sementara 4 laporan lainnya dirasa dibutuhkan tetapi kapasitas sistem 

informasi saat ini tidak tersedia. 
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Jika dilihat dari hasil penelitian secara keseluruhan yaitu 3 kategori yang 

meliputi laporan sementara, laporan yang bukan tentang ekonomi, dan kejadian/ 

even yang akan datang bahwa sebagian besar membutuhkan SIA dan dirasa 

penting bagi BPR serta kapasitas SIA saat ini telah tersedia atau dapat dikatakan 

telah memenuhi sebagian besar kebutuhan tersebut. Kepentingan untuk memenuhi 

kebutuhan SIA juga harus dilandasi dengan kapasitas/ ketersediaan sistem maka 

dari itu kapasitas SIA menjadi fokus utama BPR sehingga nantinya keselarasan 

dapat terjadi. 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan 

pada sistem informasi akuntansi antara kebutuhan dan kapasitas SIA di beberapa 

BPR kota Semarang dan Salatiga. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel 

cross tabulasi dimana terdapat sistem yang dibutuhkan dan kapasitas SIA tersedia 

sebanyak 69 laporan pada kategori laporan sementara, 28 laporan pada kategori 

laporan-laporan yang bukan tentang ekonomi, dan 48 laporan pada kategori 

kejadian/ event yang akan datang dianggap penting dan kapasitas tersedia. 

Sementara lainnya masuk dalam kriteria tidak selaras karena kebutuhan SIA tidak 

dapat terpenuhi dengan adanya keterbatasan sistem. Maka dari itu, sistem yang 

ada di BPR harus diperbaharui/ dimodifikasi agar kebutuhan SIA pada BPR 

seluruhnya dapat terpenuhi. 

sKeterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sedikitnya BPR pusat yang mau 

menanggapi sehingga diperlukan perijinan penelitian dari Perbarindo untuk 

mempermudah penelitian selanjutnya dalam mendapatkan data yang dibutuhkan 

menyangkut mengenai BPR. Kemudian pada penjelasan indikator empiris ke 

pihak responden kurang ditekankan. Selain itu, pemilihan responden yang boleh 

mengisi tidak ditujukan ke pihak yang lebih spesifik.  
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Saran 

Dari hasil penelitian ini disarankan agar BPR melakukan evaluasi untuk 

meningkatkan sistem informasi akuntansi sehingga dengan semakin maju nya 

teknologi maka ada peningkatan pula dalam sistem yang digunakan BPR. Saran 

lain yaitu pada instrumen penelitian dikemudian hari lebih dipertajam pada 

laporan keuangan untuk BPR yang bersangkutan dengan Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia (PAPI).   




