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Abstrak - penerapan sebuah aplikasi teknologi informasi mempunyai nilai tambah bagi suatu organisasi.
Sebuah penerapan aplikasi teknologi informasi oleh sebuah perusahaan, sebaiknya dilakukan kajian terhadap
biaya dan manfaat penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya dan manfaat terhadap
pengembangan Sistem Informasi Akuntansi. Pendekatan studi kasus pada PT Asmi Putribumi sebagai unit
penelitian telah dilakukan . Data primer berupa tanya jawab dan data sekunder berupa biaya selama
pengembangan sistem Informasi Akuntansi dan pendapatan perusahaan serta dokumen yang relevan dari PT
Asmi Putribumi telah dianalisis dengan deskriftif kuantitatif yaitu membandingkan efektifitas & efesiensi sistem
lama dengan sistem baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system baru lebih efektif dan efesien.
Kata Kunci: Biaya dan Manfaat, Pengembangan Sistem, Sistem Informasi Akuntansi
1. PENDAHULUAN
Penerapan Teknologi Informasi ( TI ) saat ini
telah menyebar hampir disemua bidang tidak
terkecuali
di
perusahaan.
Dengan
semakin
berkembangnya
kegiatan
perekonomian
dan
perkembangan usaha pada suatu
perusahaan ,
kebutuhan pemanfaatan informasi yang sesuai dengan
operasional perusahaan, tidak dapat diabaikan
Sistem informasi berbasis teknologi komputer
dan jaringan semakin dibutuhkan oleh perusahaan ,
khususnya untuk meningkatkan daya saing dalam
situasi kompetisi yang sangat ketat dewasa ini.
Pada hakekatnya penerapan sebuah apliksi
teknologi informasi adalah untuk memberi nilai
tambah bagi organisasi yang menerapkan, dimana
dalam perushaan komersial prinsip ini disebut sebagai
” business value of information technology ” . Dalam
implementasinya, besar manfaat tersebut diikuti
dengan biaya yang perlu dialokasikan untuk
membangun aplikasi tersebut.
PT. Asmi Putribumi merupakan perusahaan
yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa
sawit, dengan daerah perkebunan di pulau sumatra.
Dalam menjalankan aktivitasnya telah mengunakan
komputer Stand alone.
Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang
semakin meningkat, PT. Asmi Putribumi
telah
melebarkan daerah perkebunannya ke pulau
kalimantan
dan
pulau
Sulawesi.
Dengan
perkembangan tersebut berdampak pada penggunaan
sistem informasi yang kurang memadai dan perlu
adanya perubahan secara keseluruhan untuk
meningkatkan
pelayanan
dalam
aktivitas
operasionalnya.
Pengembangan sistem informasi merupakan
proses yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
Perencanaan,
Analisis,
Perancangan,
dan
Implementasi. Setiap tahapan tersebut memerlukan
biaya.

Biaya merupakan salah satu komponen yang
sangat penting untuk kelangsungan pembangunan
sistem informasi, karena tanpa biaya yang cukup maka
pembangunan sistem tersebut akan terhambat.
Hal-hal yang diindentifikasikan sebagai indikator
perhitungan biaya adalah berapa dan siapa orang yang
terlibat, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan apa
komponen-komponen
yang
diperlukan
untuk
pembangunan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
efektifitas dan efesiensi suatu proyek pengembangan
sistem informasi akuntansi berdasarkan analisis biaya
dan manfaat.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Informasi Akuntansi
Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan
sumber daya seperti manusia dan peralatan yang
diatur
untuk
mengubah
data
menjadi
informasi.(George H.Bodnar, 2000 :23).
Sistem Informasi Akuntansi meliputi
beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklussiklus pemrosesan transaksi perusahaan, yaitu :
Siklus pendapatan, Siklus pengluaran, Siklus
produksi, Siklus keuangan.
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penelitian dilakukan dengan studi kasus terhadap
proyek pengembangan sistem informasi akuntansi
pada PT Asmi Putribumi .Data yang di gunakan dalam
penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu: data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh dari tanya jawab kepala divisi informasi &
teknologi PT Asmi Putribumi mengenai proyek
pengembangan sistem informasi akuntansi dan data
sekunder berupa surat kontrak kerja antara PT Asmi
Putribumi dengan perusahaan pembuat perangkat
lunak sistem informasi akuntansi
Data dianalisis dengan metode
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber ; Sistem Informasi Akuntasi , George H. Bodnar, 2000:139

Gambar 1 Model Siklus Transaksi SIA

2.2. Proyek Pengembangan Sistem
Pengembangan sistem (systems development)
adalah proses memodifikasi atau mengubah
sebahagian atau seluruh sistem informasi. Proyek
pengembangan sistem umumnya dilakukan oleh
tim proyek yang terdiri dari analis sistem,
pemrogram, akuntan dan lainnya dalam organisasi
yang terlibat dalam proyek tersebut.
Proyek Pengembangan sistem akan melalui
tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem
yaitu: Perencanaan, Analisis, perancangan dan
Implementasi.
Untuk melakukan analisis biaya /efektifitas
diperlukan dua komponen yaitu; komponen biaya
dan komponen efektifitas. Biaya
yang
berhubungan dengan pengembangan sistem
informasi dapat diklasifikasikan dalan 4 katagori
utama yaitu: biaya pengadaan (procurement),
biaya
persiapan
(Star-up-cost),
biaya
proyek(Project related cost), biaya operasi (on
going cost) dan biaya perawatan (Maintanance
cost)
2.3. Analisa Biaya dan Manfaat
Pengembangan suatu sistem informasi
merupakan suatu investasi yang berarti
dikeluarkan
sumber-sumber
daya
untuk
mendapatkan manfaat di masa mendatang.
Manfaat yang didapat dari pengembangan
sistem informasi menurut Jogiyanto dalam buku
Analisis & Desain dapat diklasifikasikan yaitu:
Manfaat mengurangi biaya, manfaat mengurangi
kesalahan, manfaat meningkatkan kecepatan
ativitas dan manfaat meningkatkan perencanaan
dan pengendalian manajemen.
3.

METODOLOGI PENELITIAN

Deskriftif kualitatif yaitu membandingkan antara
sistem informasi akuntansi yang lama dengan dengan
sistem informasi akuntasi yang baru. Pendekatan
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4.1. Sistem Informasi Akuntansi yang Lama
Pembangunan
sistem
informasi
ini
memerlukan biaya Rp.250.000.000,- (Pembelian
perangkat lunak siap pakai Rp. 200.000.000,- dan
pembelian perangkat keras berupa komputer dan
printer sebesar Rp, 50.000.000,-). Sistem ini
masih digunakan sampai pengembangan sistem
yang baru selesai.
Pada sistem ini antara kantor pusat dan
kantor cabang masih menggunakan komputer
stand alone dan belum terhubung dengan sistem
jaringan komputer.. Menejemen memonitor
aktivitas di kantor cabang berdasarkan laporan
dari kantor cabang yang dikirim menggunakan
fax atau kurir dengan membutuhkan waktu
selama 2 hari.
Konsolidasi /penggabungan
seluruh laporan
keuangan perusahaan
membutuhkan waktu selama 10 hari. Bila terjadi
penyesuaian/perubahan data dikantor cabang,
maka data tersebut akan dimutahirkan di kantor
pusat.
Dengan
demikian
ketersediaan
akan
informasi pada saat di butuhkan untuk
pengambilan keputusan tidak segera tersedia.
Transaksi ( order & pemrosesan) pelangan
dilakukan langsung di tiap-tiap cabang, sehingga
peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan
relatif tetap
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Gambar 2. Bagan Alur Konsolidasi data

4.2. Analisa Kebutuhan pengembangaan Sistem
Informasi akuntansi
Sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan
setelah perusahaan
ekspansi ke daerah
Kalimantan dan Sulawesi adalah sistem informasi
akuntansi yang dapat menginterasikan sistem
informasi akntansi dari kantor cabang dengan
kantor pusat secara real time pada saat
pengambilan keputusan oleh pihak manajemen
Dengan sistem informasi akuntansi berbasis
web maka. Pihak manajemen dapat memonitoring
aktivitas kantor cabang tanpa menunggu laporan
dari kantor cabang. Pengiriman laporan dari
kantor cabang ke kantor pusat melalui jaringan
komputer dan pembuatan laporan di kantor pusat
dapat dilakukan setiap saat.
Bila terjadi perubahan di kantor cabang,
maka data dikantor pusat dapat dimutahirkan
tanpa menunggu laporan dari kantor cabang.
Daerah pemasaran produk PT Asmi Putribumi
sudah tidak terbatas dan pelanggan dapat
bertransaksi secara online. Dengan demikian
jumlah pelangan meningkat dan penjualan
meningkat sehingga pendapatan meningkat.

Server
Gambar 3. Jaringan Komputer Berbasis Web

4.3. Biaya Pengembangan Sistem Informasi
Akuntansi
Biaya yang di perlukan untuk pengembangan
Sistem Informasi Akuntansi
sebesar Rp.
850.000.000 .
Tabel. 1. Rekapitulasi Biaya Pengembangan Sistem
Informasi Akuntasi

Klasifikasi
1. Biaya Pengadaan
- Bi Perangkat Keras
- Bi Instalasi P. Keras
2. Biaya Operasi
- Admin & Dokumen
3. Biaya Proyek
- Bi disain sistem
- Bi Pra implementasi
- Bi migrasi sistem
Total

Biaya
48.379.000,200.000.000,60.319.000,437.313.000,53.989.000.50.000.000,850.000.000,-

4.4. Analisa Biaya dan Manfaat.
Analisa ini untuk mengetahui kelayakan dari
pengembangan dan Manfaat yang di dapat
setelah implementasi Sistem
Informasi
Akuntansi.
Analisa Biaya Proyek
Pendapatan tahum pertama adalah Rp.
414.949.000.000,- dan biaya overhead Rp.
234.000.000
terdiri dari Biaya Umum &
Administrasi (BUA) dan Biaya Tenaga Kerja.
Dengan sistem baru, tingkat kenaikan yang
diharapkan 10 % karena meningkat jumlah
pelanggan dari 5 pelanggan menjadi 7 Pelanggan.
Kenaikan biaya overhead sebesar 10 % karena
ada biaya
pemeliharaan sistem dan biaya
konsultasi sedangkan biaya tenaga kerja tidak ada
penurunan karena jumlah tenaga kerja tidak
berkurang dan ada peningkatan 8% untuk biaya
pelatihan tenaga kerja.
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Tabel 2. Estimasi aliran tunai setelah
Pengembangan SIA
Ket

Th I

Th II

Th
III

Th
IV

Th
V

Overhead
Bau
T. Kerja

255
170
85

279
187
92

305
206
99

333
226
107

365
240
116

Benefit
Penigkatan
Penurunan

456.4444
456.444
-

502.089
502.089
-

552.298
552.298
-

607.527
607.527
-

668.280
668.280
-

C.flow

455.339

501.810

551.993

607.194

667.916

Biaya penyusustan
setiap tahun selama
5tahun adalah: Rp. 850.000.000/5 = Rp. 170.000,.
Biaya Overhed tahun I adalah/;
Biaya BAU
Rp.170 .000.000,Bi Tenaga Kerja
Rp. 85.000.000,Rp.225.000,000,-

Margin Biay tahun I adalah:
Biaya Penyusutan
Rp. 170.000.000,Bi overhead
Rp. 255.000.000,Rp.425.000.000,-

Biaya Overhed tahun III adalah/;
Biaya BAU
Rp.206 .000.000,Bi Tenaga Kerja
Rp. 92.000.000,Rp.305.000,000,Margin Biaya tahum III adalah:
Biaya Penyusutan
RP. 170.000.000,Biaya Overhead
Rp. 305.000.000,Rp.475.000.000,Margin Pendapatan Pada tahun III
PeningkatanTh III Rp. 552.298.000.000,Pendapatan thn II Rp. 502.089.000.000,Rp. 50.209.000.000,Margin Bersih pada tahn III
M. Pdapatan th IIIRp. 50.209.000.000,M. Biayath II
Rp. 475.000,000,Rp. 49.784,000.000,Biaya Overhed tahun IV adalah/;
Biaya BAU
Rp.226 .000.000,Bi Tenaga Kerja
Rp. 107.000.000,Rp.333.000,000,Margin Biaya tahun IV adalah:
Biaya Penyusutan
RP. 170.000.000,Biaya Overhead
Rp. 333.000.000,Rp.503.000.000,-

Margin Pendapatan Pada tahun I
Peningkatan Thn I Rp. 456.444.000.000,Pendapatan thn 0 Rp.414.949.000.000,Rp. 41.495.000.000,-

Margin Pendapatan Pada tahun IV
Peningkatan Th IV Rp. 607.527.000.000,Pendapatan th III Rp. 552.298.000.000,Rp. 55.229,000.000,-

Margin Bersih pada tahn I
M. Pendapatan th I Rp. 41.495.000.000,M. Biaya th I
Rp.
425.000,000,Rp .41.070.000.000,-

Margin Bersih pada tahn IV
M. Pdapatan th IV Rp. 55.229.000.000,M. Biaya th IV
Rp.
503.000,000,Rp. 54.726.000.000,-

Biaya Overhed tahun II adalah/;
Biaya BAU
Rp.187 .000.000,Bi Tenaga Kerja
Rp. 92.000.000,Rp.279.000,000,Margin Biaya tahum II adalah:
Biaya Penyusutan
RP. 170.000.000,Biaya Overhead
Rp. 279.000.000,Rp.449.000.000,Margin Pendapatan Pada tahun II
Peningkatan Thn II Rp. 502.089.000.000,Pendapatan thn I Rp. 456.444.000.000,Rp. 45.645.000.000,Margin Bersih pada tahn II
M. Pendapatan th II Rp. 45.645.000.000,M. Biaya th I
Rp.
449.000,000,Rp. 45.196.000.000,-
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Biaya Overhed tahun V adalah/;
Biaya BAU
Rp. 249.000.000,Bi Tenaga Kerja
Rp. 116.000.000,Rp.365.000,000,Margin Biaya tahum V adalah:
Biaya Penyusutan
RP. 170.000.000,Biaya Overhead
Rp. 365.000.000,Rp.535.000.000,Margin Pendapatan Pada tahun V
Peningkatan Thn V Rp. 668.280.000.000,Pendapatan th IV Rp. 607.527.000.000,Rp. 60.753.000.000,Margin Bersih pada tahn V
M. Pdapatan th V Rp. 60.753.000.000,M. Biaya th V
Rp.
535.000,000,Rp. 60.218.000.000,-
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Tabel 3. Analisa Marginal

Ket

Tn I

Th II

Th
III

Th
IV

Th
V

Pyusutan
Overhead
M. Biaya
M.Pdapat
M. bersih

170
255
425
41.495
41.070

170
279
449
45.645
45.196

170
305
475
50.209
49.734

170
333
503
55.229
54.726

170
365
535
60.753
60.218

4.5. Analisa Manfaat Sistem Lama dan Sistem
Baru
Pada sistem lama, Laporan dari kantor cabang
ke kantor pusat dikirim melalui fax atau kurir dengan
waktu tempuh 2 hari dan waktu untuk konsolidsi data
selama 10 hari, sedangkan pada sistem baru laporan
dari kantor cabang langsung dimonitor oleh kantor
pusat dan waktu konsolidasi data hanya membutuhkan
2 hari.
Pada sistem lama daerah pemasaran terbatas
pada daerah kantor saja dan pelanggan bertransaksi
melalui kantor cabang terdekat . sehingga jumlah
pelanggan relatif tetap di tiap cabang . Pada sistem
yang baru sudah berbasis web daerah pemasaran tidak
terbatas dan pelanggan dapat bertransaksi secara
online dan jumlah pelanggan meningkat sehingga
penjualan meningkat dan pendapatan meningkat.
Tabel 4. Perbandingan efektifitas & efesiensi sistim lama
dan sistem baru
1

Sistem Lama
Transaksi Pelanggan
secara tradisional dan
manual

1

Daerah
pemasaran
/iklan
terbatas
sehinggga
jumlah
pelangga relatif tetap

2

3

Interagrasi
data
rendah sehingga data
tidak termutahirkan
Pelaporan dari kantor
cabang ke kantor
pusat menggunakan
jasa kurir dan fax
Pembuatan laporan di
kantor
pusat
memerlukan waktu
10 hari
Ketersedian
data
yang real time tidak
tercapai,
sehingga
Manajemen terlambat
menggambil
keputusan
Manajemen Puncak
tidak
dapat
memonitor aktivitss
kantor cabang secara
langsung

3

5

6

7

Berdasarkan Analisis Biaya dan Manfaat atas
proyek pengembangan Sistem Informasi Akuntansi
yang telah dilakukan di PT Asmi Putribumi dapat di
simpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang
baru lebih efentif dan efesien dibandingkan dengan
Sistem Informasi Akuntansi yang lama.
DAFTAR PUSTAKA

2

4

Sistem Baru
Transaksi Pelanggan
secara online

5. KESIMPULAN

4

5

6

7

Daerah
pemasaran
/iklan tidak terbatas
jumlah
pelanggan
relatif meningkat (40
%)
Intergrasi
data
meningkat
sehingga
data termutahirkan
Pelaporan
dikirim
secara online dari
kantor
cabang
ke
kantor pusat
Pembuatan laporan di
kantor
pusat
memerlukan waktu 2
hari
Ketersediaan real time
sehingga mempercepat
Manajemen
mengambil keputusan
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Manajemen
Puncak
dapat
memonitor
aktivitas kantor cabang
secara langsung (Direct
Monitor
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