
Rl�GKASA� 

IRWAN SETIADI, APLIKASI ELECTRONIC DATA PROCESSING (EDP) 

DALAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. ASURANSI BUMIPUTERA 

1912 MEDAN, d i  bawah blmblngan Drs. RASDIANTO, MS, Ak, sebagai 

Pembimbing I, dan Drs. All USMAN, sebagai Pembimbing II. 

Dewasa im mformas1 merupakan suatu komponen yang sangat pentlng bag• 

perusahaan karena kunci suksesnya perusahaan sangat tergantung pada 

ketepatan keputusan yang d1amb•l manajemen berdasarkan .nformas1 yang tersedia 

pada perusahaan yang bersangkutan Semakin berkembangnya perusahaan tentu 

membawa perubahen-perubahan, seperti bertambah banyaknya produk yang 

diproduksi dan dipasarkan, bertambahnya pemasok dan pelanggan. bertambahnya 

pegawa1. bertambahnya dana yang diper1ukan untuk modal kef)a dan 1nvestasi. 

seh1ngga dengan waktu, tenaga dan pikiran yang terbatas bdaklah memungkinkan 

manajemen perusahaan dapat menJalankan dan mengawas1 akbvrtas usahanya 

sendiri. Sebagai ganbnya p•mp1nan mendelegaSikan sebag1an tugasnya kepada 

bawahannya 

Semakin besarnya kebutuhan dan .nformasi formal membawa konsekuensi 

perlunya seliap perusahaan untuk selalu berupaya mengembangkan sistem 

1nformasi yang dimilik•nya, sehingga memungkinkan informas1 yang cepat, tepat dan 

akurat dapat d1hasllkan, yang merupakan masukan yang sangat berharga bagi 

ptmpman perusahaan untuk mengelolanya. Komputer merupakan hasil 
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perkembangan teknolog1 dalam bentuk elektromk yang mampu mengolah data 

dengan cepat, tepat dan akurat Perusahaan-perusahaan yang memaka1 komputer. 

pemrosesan data tel)adl secara otomatis karena komputer Ielah memihkl 

kemampuan teknis untuk mengolah data berdasarkan program-program yang 

dimasukkan ke dalam komputer tersebut secara otomatis 

Berdasarkan penelrt1an pendahuluan yang Ielah d1lakukan penulis, maka 

drtemukan adanya masalah yang d1hadapt perusahaan yartu "Pengolahan 

mformasi akuntans1 sangat lambat. sehingga pengambllan keputusan selalu 

tertambat dalam perusahaan 

Berdasarkan anahs1s dan evaluasi atas hasil-hasil penelrt1an. dapat ditarik 

kes1mpulan sebaga1 berikut · 

1 S1stem pengolahan data elektronlk (Electronic Data Processing) yang terdiri alas 

perangkat keras (hardware) yang d1dukung dengan keberadaan sistem jaringan 

kel)a lokal (local Area Network) atau LAN. perangkat lunak (software} yang 

merupakan program dan prosedur. serta manus1a (bra1nware} yang 

melaksanakan sistem 1nformas11elah d1penuhi oleh perusahaan. 

2 PT Asuransi Bum1putera 1912 Medan dalam rangka melakukan pengawasan 

akuntans1 Ielah menyesua11<an dengan pengawasan akuntansi yang per1u 

dilakukan dalam sistem pengolahan data elektronik dimana komputer sebagai 

alai pengawasan secara umum maupun secara khusus (aphkasi) yang Ieiah 

d1lakukan berjalan dengan ba1k pengawasan masukan. proses dan keluaran. 

3 Keb!Jaksanaan pembatasan atas IZJn akses lebih mengoptimalkan pengawasan 

terhadap penggunaan kompuler. 
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Berdasarl<;an kes•mpulan tersebut. penu1is membenkan saran sebagal 

benkut · 

1 Pertu dilaksanakan pend1d1kan dan latihan kepada pegawa1 d1 bidang 

pemasangan janngan dan perba1kannya untuk mengatas1 masalah yang rutin 

muncul terhadap kerusakan yang ringan sehingga tidak harus menunggu 

perbaikan dari perusahaan la•n. serta b1la terdapat pemasangan Janngan baru 

dapat tangsung drt.angam oleh peawat atau karyawan tersebut 

2. Sebaiknya diadakan ruangan peny•mpanan data/file backup yang drtangani oleh 

seorang pustakawan agar terdapat pem1sahan pengawasan atas 1nformasi dan 

mencegah akses oleh personil yang tidak berwenang, Jadl seba1knya fungsi ini 

dltentukan dan dipisahkan secara organis maupun fis•k dan fungs• lain dalam 

sistem pengolahan data elektromk 
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