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Penerapan sistem informasi dewasa ini sangatlah pent1ng bagi 

suatu perusahaan, ini terbukh bahwa sistem informasi dapat membantu 

mempermudah kelancaran kegiatan operasi dan proses pengambilan 

keputusan Dengan tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan maka 

data yang dimiliki juga semangk1n banyak dan bervariasi Untuk itu 

diperlukan suatu ala! untuk mengolah data tersebut menjad1 informas1 

yang berguna bagi perusahaan. Alat pengolah data itu leb1h dikenal 

dengan komputer 

Perangkat komputer ini terdin dari perangkat keras (hard ware) dan 

perangkat lunak (soft ware). Perangkat keras terdiri dari : 

Central Processing Unit 

Input Equipment 

Output Equipment 

Computer Comunication 

Dan kombinasi Input dan Output. 

Sedangkan perangkat yang digunakan seperti: 

Program sistem opersi 
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Program s1stem paket 

Kelompok dokumentasi. 

Dalam pemaka1an komp· ter ini, dikenal juga suatu 

pengorganisasian file yang bertujuan untuk mempermudah dan 

mempercepat akses terhadap record lewat program aplikasi. 

Pengorgan1sasian file ini d1sebut dengan Data Base Didalam Data Base 

Setiap file yang berhubungan d1Jad1kan men1adi satu file yang dapat 

d1gunakan oleh berbagai program yang berbeda Berawal dan Data Base 

intlah maka sistem 1nformasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan 

Namun demikian. pengembangan sistem informasi ini tidak dapat 

dilakukan begitu saja, tetepi harus dilakukan secara bertahap. Tahapan ltu 

d1mula1 dan kebijakan dan perencanaan sistem analis1s sistem, desain 

s1stem, seleks1 dan pemil1han sistem implementasi sistem sampa1 

akh1rnya pada tahap perawatan sistem 

Pengembangan s1stem 1nformasi d1 Perum Pegadaian sendin, 

menggunakan suatu 1aringan Local Area Network (LAN). Jaringan ini 

menghubungkan antara satu workstation dengan pusat data atau server 

Dengan menggunakan suatu janngan LAN maka masing-masing seksi 

dapat mcngirim data kepusat pengolahan data dengan cepat. Data yang 

dikirim harus terlebih dahulu memakai jalur Bus dimana sebelum 

melakukan pengiriman, suatu workstation harus melaporkan terleb1h 

dahulu ke server. Hal 1ni d1maksudkan agar t1dak terjadi tabrakan 

pengiriman dengan workstation lainya. 
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Dari pengembangan yang dilakukan ini ada beberapa harapan dan 

manfaat yang ingin dicapai oleh Pegadaian antara lain: 

Memperbaik1 prc,.1es bisrns 

Mengubah polah kerja 

Meningkatkan produktifitas kine�a perusahaan 

Komputerisasi secara Global dr Pegadaian 

Namun pengembangan sistem dan proses pengolahan data 

tersebut harus diawasi guna lidak terjadinya penyelewengan data dan 

kecurangan dalam penggunaan komputer. Pengawasan ini dapat berupa 

pengawasan umum dan pengawasan aplikasr. Pengawasan umum 

bertuiuan untuk mencrptakan kerangka pengawasan menyeluruh alas 

aklivitas EDP dan untuk memberikc;n tingkat keyakinan bahwa 

pengawasan atas penggunaan komputer telah dilaksanakan. Pengawasan 

ini dapat berupa pemisahan organisasr EDP, pengawasan sistem operasi, 

dan pengawasan umum lainya. 

Sedangkan pengawasan aplikasi dilakukan terhadap tugas-tugas 

khusus, yang belujuan untuk menetapkan prosedur pengawasan khusus 

alas aplikas1 akuntansi, untuk memberikan keyakinan bahwa semua 

transaksi telah d1 otonsas1 dan dicatat, serta d1olah seluruhnva dengan 

cermat dan tepat waktu. 
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