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ABSTRACT

One of the main features of VB 6.0 is the means of data access faster and more 
reliable to create database applications that the high level. Microsoft Visual Basic is a  
programming language used to create applications based graphical windows. 

The  progress  of  information  and  computer  technology,  encouraging  the  
emergence  of  new  innovations  in  the  presentation  of  information.  Data  processing  
system is always better to deal with problems that occur and can produce information  
accurately,  quickly  and  accurately.  This  thesis  contains  the  analysis  and  design  of  
information systems finance . 

Guideline for the writing of this thesis is the only employee data processing, data  
title, data type, data. Data collection methods used are surveys directly to Momentum 
Media Gemilang Yogyakarta and literature study. Software used to build this system is  
the Microsoft Visual Basic 6.0 and Microsoft Access

Keyword : Design of Information Systems Finance



1  Pendahuluan

Kemajuan  diberbagai  bidang  teknologi  terutama  kemajuan  teknologi 

informasi  dan  komputer,  mendorong  munculnya  berbagai  inovasi  baru  dalam 

penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengolahan data menjadi 

informasi inilah yang menjadi kelebihan komputer, komputer juga telah merambah 

dalam berbagai  segmen,  baik  dalam dunia  bisnis  maupun  pada  bidang  -  bidang 

lainnya. Kompetisi pada dunia bisnis telah menciptakan persaingan yang ketat antara 

pelaku bisnis yang satu  dengan yang lainnya.  Sehingga perkembangan teknologi 

harus diikuti oleh pelaku bisnis.

Sistem pengolahan data  yang baik  senantiasa  dapat  mengatasi  masalah-

masalah  yang terjadi  dan dapat  menghasilkan  informasi  secara  tepat,  cepat  dan 

akurat. 

Sistem  pengolahan  data  keuangan yang  ada  pada  Momentum  Media 

Gemilang masih  sebatas  pencatatan  manual, sehingga  tidak  efisien  karena 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Misalnya, 

untuk  menyusun  pemasukan,  pengeluaran,  laba/rugi  maupun  data  client harus 

membuka  masing  –  masing  arsip  untuk  melakukan  kroscek  data,  sehingga 

penyusunan  ini  memakan  banyak  waktu  dan  kemungkinan  terjadinya  kesalahan 

sangat besar. Dengan kata lain dengan adanya sistem keuangan berbasis komputer 

pada  Momentum Media Gemilang dapat menghasilkan informasi  cepat,  tepat  dan 

akurat sehingga tidak membuang waktu percuma. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis ingin menganalisis dan 

membangun sistem keuangan berbasis komputer pada Momentum Media Gemilang. 

Dengan  melihat  kenyataan  yang  ada,  maka  penulis  terdorong  untuk 

mengembangkan sistem keuangan yang belum tertata secara akurat menjadi sistem 

keuangan secara komputerisasi. Dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

skripsi ini mengambil judul “  Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Keuangan 

Momentum Media Gemilang “.

1 Landasan Teori
2.1.Pengertian sistem

Sistem menurut para ahli memiliki bermacam-macam arti, tergantung dari sudut 

mana  kita  memandangnya.  Sistem  dapat  didefenisikan  menjadi  dua  pendekatan, 

pendekatan  pertama  akan  lebih  menekankan  pada  pendekatan  prosedur  dan 

pendekatan  kedua  menekankan  pada  komponen.  Menurut  Jerri  Fitz  Gerald, 

pendekatan yang menekankan pada prosedur yaitu:



   “Suatu sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyalesaikan 

suatu sasaran tertentu”.1

    Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponen yaitu:

   “sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu  

tujuan tertentu”.2    

          Sistem dalam manajemen sering diartikan sebagai kumpulan elemen-elemen 

yang  saling  berinteraksi  dan  bertanggung  jawab  mentransformasi  atau  memproses 

masukan untuk menghasilkan suatu keluaran yang dapat digunakan dalam mengambil 

suatu  keputusan  oleh  seorang  manager  atau  lembaga,  sehingga  keputusan  yang 

diambil  tersebut  merupakan  keputusan  yang  benar-benar  dapat  dipertanggung 

jawabkan  kebaikannya  maupun  keburukannya  dan  diharapkan  keputusan  tersebut 

memberi nilai lebih bagi pengguna.

2.2.Pengertian Informasi
Informasi  adalah data  yang sudah diolah agar  menjadi  lebih  bermanfaat  bagi 

pemakainya,  khususnya  dalam  pengambilan  keputusan  saat  ini  atau  mendatang. 

Komponen terpenting dalam informasi adalah data, antara data dan informasi memiliki 

perbedaan, data belum memiliki  suatu nilai,  sedangkan informasi  sudah memiliki  nilai, 

sedangkan nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya.  Suatu 

informasi  dikatakan  bernilai  bila  manfaatnya  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  biaya 

pendapatannya.

2.3.Pengertian Sistem Informasi
Telah  diketahui  bahwa  informasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi 

manajemen di dalam pengambilan keputusan. Sistem Informasi didefinisikan oleh Robert  

A. Leitch dan Roscoc Davis dalam buku Teguh Wahyono, 2004 adalah sebagai berikut :

“Sistem  Informasi  adalah  suatu  sistem  didalam  organisasi  yang  mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi  harian mendukung informasi,  bersifat  manajerial  dan 

kegiatan  strategi  dari  suatu  organisasi,  dan  menyediakan  pihak  luar  tertentu  dengan 

laporan-laporan yang diperlukan”.3

2.4.Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen

1 Jogianto HM.Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek 
Aplikasi Bisnis (Yogyakarta.Andy Offset.1990).Hal 1-2.
2 Ibid.



Sistem  informasi  manajemen  (Management  Information  System) merupakan 

penerapan  sistem informasi  didalam organisasi  untuk  mendukung  informasi-informasi 

yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen adalah 

suatu sistem manusia atau mesin  yang terpadu untuk menyajikan sebuah informasi guna 

mendukung  fungsi  operasi,  manajemen  dan  pengambilan  keputusan  dalam  sebuah 

organisasi.

2.5.Konsep Dasar Sistem Informasi Keuangan

Data adalah bahan yang diolah yang berupa angka, huruf, simbol, kata-kata yang 

dapat menunjukkan sebuah situasi 10. Pengolahan data ialah segala macam operasi yang 

dilakukan terhadap data dan data tersebut bermanfaat sesuai dengan tujuan yang berupa 

informasi.  Dan operasi pengolahan data terdiri dari sejumlah operasi pengolahan dasar, 

yaitu 11: 

1. Pencatatan (Recording)

2. Duplikasi (Duplicating)

3. Pemeriksaan (Verifying)

4. Klasifikasi

5. Sorting

6. Marging

7. Kalkulasi

8. Memeriksa tabel, mencari dan mendapatkan kembali data

9. Ringkasan dan penulisan laporan 

2.6.Basis Data (Database)
Database didefinisikan  sebagai  suatu  kumpulan  file-file  yang  saling  berelasi 

sehingga  membentuk  suatu  bangunan  data.  Relasi  tersebut  ditunjukkan  dengan key 

kunci dari tiap file yang ada. Dalam suatu file terdapat  record-record sejenis, besar dan 

bentuk merupakan kumpulan entity yang seragam. Satu record terdiri dari field-field yang 

saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang 

lengkap dan direkam dalam satu  record. Isi  field merupakan judul dari kelompok entity 

tersebut. 

Perancangan  database  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  dapat 

memberikan informasi kepada pemakai tentang sistem yang dibuat dan dapat membantu 

memudahkan dalam proses pengolahan database itu sendiri.  Tidaklah mengherankan 

10 Ibid, Hal 17-18.

11 Ibid.



bila perancangan database haruslah informatif dan memuaskan, sesuai kebutuhan yang 

ada, baik saat ini ataupun disaat yang akan datang.

2.7.Visual Basic 6.0
Visual Basic 6 merupakan salah satu tool  untuk pengembangan aplikasi yang 

banyak  diminati  oleh  orang.  Di  sini  Visual  Basic  6  menawarkan  kemudahan  dalam 

pembuatan  aplikasi  dan  dapat  menggunakan  komponen-komponen  yang  telah 

disediakan.  Untuk  memulai  Visual  Basic  6  anda  perlu  menginstal  Visual  Basic  6.0. 

Program ini biasanya dalam satu paket dengan Visual Studio 6.0. Dengan menggunakan 

Visual  Basic 6 kita bisa  menghasilkan berbagai macam  jenis program. Dari  aplikasi 

yang mengintegrasikan database, jaringan, office  automation, dan web application. Di 

sini  kita  akan  membahasa  dasar-dasar  pemrograman  Visual  Basic  dengan  sedikit 

tentang database.

2.8.Microsoft Access
MS. Access  adalah salah satu paket office terbaru dari Microsft yang merupakan 

sebuah aplikasi database. Tampilan aplikasi banyak mengalami perubahan. Selain itu, 

MS. Access memberikan beberapa fitur baru, misalnya sistem Tab untuk mempermudah 

penguna memilih menu yang diinginkan, kemudian template – template baru,  calender 

picker,  sorting  dan  filtering  yang  baru,  multivalue  form,  split  form,  dan  beragam 

kelebihannya lain yang semakin mempermudah penggunaanya.

2 Analisis dan Perancangan
3.1.Analisis Sistem

Menurut  Drs.  Komarudin,  Analisis  Sistem  adalah  susunan  yang  teratur  dari 

kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya serta prosedur – prosedur yang berkaitan 

untuk melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi.

Dalam  analisis  terdapat  langkah  –  langkah  dasar  yang  harus  dilakukan  oleh 

analisis sistem, yaitu :

• Identify, yaitu mengidentifikasi masalah

• Understand, memahami kerja dari sistem yang ada

• Analyze, menganalisis sietem

• Report, membuat laporan hasil analisis



3.1.1.Analisis Biaya dan Manfaat

Agar  sistem yang dibuat  sesuai  dengan  kondisi  keuangan  suatu  perusahaan 

maka dalam perancangan suatu sistem perlu dihitung kelayakan ekonomisnya. Hal ini 

sering disebut Analisis Biaya dan Manfaat (Cost / Benefit Cost).

3.1.2.Study Kelayakan

Alasan  dibuatnya  sebuah  sistem  baru  adalah  agar  di  dapat  suatu  informasi 

dengan data yang aman, akurat dan relevan.

Untuk itu perlu diadakan suatu studi kelayakan agar di dapat kesimpulan bahwa 

proyek ini perlu dikerjakan (menguntungkan atau tidaknya) atau ditunda terlebih dahulu.

3.1.2.1.Kelayakan Teknologi

Dalam sistem ini diusulkan pengguna teknologi komputer sebagai pengelola data 

kepegawaian.

3.1.2.2.Kelayakan Hukum

Secara  pandangan  hukum sistem ini  adalah  sistem yang legal  karena dalam 

perancangan,  pembuatan  dan  penggunaannya tidak  melanggar  hukum /  aturan  yang 

berlaku  dalam  Undang  –  Undang  Teknologi  Informasi  pada  khususnya  dan  Hukum 

Indonesia pada umumnya.

3.1.2.3.Kelayakan Operasi

Kelayakan operasional pengembangan sistem informasi baru dinyatakan layak 

untuk dilakukan. Hal ini dilihat berdasarkan kemampuan personil atau sumber daya yang 

ada untuk menjalankan sistem baru. Kemampuan sistem untuk menghasilkan informasi 

dam kemampuan pengendalian operasi dari sistem akan menghasilkan informasi lebih 

efisien.  Ditinjau  dari  bentuk  perancangan  dan  tujuan  dari  pembuatan  sistem  maka 

pengusulan  sistem  baru  dinyatakan  layak,  karena  sistem  baru  mampu  mendukung 

operasional instansi.

3.1.2.4.Kelayakan Sumber Daya Manusia

Sistem yang akan dirancang ini membutuhkan pengoperasian dari pihak yang 

meiliki kemampuan dasar dalam bidang komputer. Karena kemampuan pengguna sangat 

beragam  maka  hanya  user  yang  paham  menegenai  dunia  komputer  yang  bisa 

menggunakan sistem ini.

Layak tidaknya atas proyek sistem ini perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat 

agar pelaksanaan proyek ini memang layak dilakukan. Jika menguntungkan maka layak 

dilaksanakan tapi jika sebaliknya perlu ditunda terlebih dahulu sampai waktu yang telah 

ditentukan. Adapun metode yang dilakukan dalam melakukan analisis ini antara lain :



• Metode Periode Pengembalian (Payback Period)

Adapun perhitungan dengan metode ini sebagai berikut :

Nilai Investasi = Rp 4.582.000,-

Proceed tahun ke – 1 = Rp 2.414.500,-

Proceed tahun ke – 2 = Rp 2.950.000,-

Maka Payback Period dihitung sebagai berikut :

Nilai Investasi = Rp 4.582.000,-

Proceed tahun ke – 1 = (Rp   2  .  414  .500  )  ,- (+)  

Sisa Investasi tahun 1 = Rp 2.167.500,-

Proyek mampu membayar  kembali  investasi  karena keuntungan  bersih 

(kumulatif) pada tahun ke-2 telah mancapai nilai  (positif) 2.950.000. Dengan demikian 

waktu pelunasan investasi tercapai pada tahun ke-2. Tepatnya, jangka waktu pelunasan 

adalah :

Rp 2.167.500   
          X  12 bulan = 1.15 bulan

      Rp 2.950.000
=1,15 bulan

Jadi,  sistem  baru  Keuangan  Momentum  Media  Gemilang  Yogyakarta  layak 

dilaksanakan karena  Payback Period adalah 1 tahun 1 bulan 15 hari atau kurang dari 

umur ekonomis (2 tahun).

• Metode Pengembalian Investasi (Return on Investment)

Return on Invesment (  ROI  ) dari satu proyek investasi dapat dihitung dengan 

rumus :

ROI = Total Manfaat – Total Biaya  x 100%

        Total Biaya  

Jika ROI > 0 maka proyek tersebut dapat dikatakan Layak atau diterima.

          Rp  7.035.000 – Rp  6.252.500
        ROI =                                                            X  100 %

Rp  6.252.500
  =  12,5 %

Karena hasil perhitungan ROI dari proyek ini >0 atau tepatnya 12,5% maka 

proyek  ini  layak  dilaksanakan  karena  akan  memberikan  keuntungan  dari  biaya 

pengadaan sebesar 12,5 % pada tahun kedua.

• Metode Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value)

Metode Nilai Sekarang Bersih atau  New Present Value ini  merupakan metode 

yang memperhatikan nilai waktu dan uang.



Rumus Metode ini, yaitu :

NPV =  – Nilai Proyek + Proceed 1  +  Proceed 2

      ( 1 + i )1         ( 1 + i )2

Keterangan

NPV :  Net Present Value

i : Tingkat Bunga Diskonto = 7% (www.bi.go.id)

n : Umur Ekonomis Investasi

Berikut adalah rincingan perhitungan NPV proyek tersebut :

                                               Rp  1.800.000           Rp 2.100.000         
NPV = - Rp  2.370.000  +                                +

              (1 + 0.07)1                      (1 + 0.07)2                                

= - Rp  2.370.000 +  Rp  1.682.242,99  + Rp 1.834.221,33
= - Rp  2.370.000 +  Rp  3.516.464

            =   Rp 1.164.464

Dari  hasil  perhitungan  NPV diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa proyek  ini 

Feasible (Layak)  dilaksanakan  karena  akan  diterimakan  nilai  sebesar  Rp 

2.001.285.

Hasil perhitungan ketiga metode analisis adalah sebagai berikut :

No Metode Biaya dan Manfaat Nilai Keputusan
1 Payback Period 1 tahun 1 bulan 15 hari LAYAK
2 Return on Investment 61,6% LAYAK
3 Net Present Value Rp 2.001.285 LAYAK

http://www.bi.go.id/


Perancangan Sistem

3.2.1.Flowchart
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Diagram Level 1
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3 Testing dan Implementasi
Implementasi  sistem  merupakan  proses  awal  penggunaan  sistem  baru  yang 

telah  dirancang  terhadap  suatu  kasus  yang  berhubungan  dengan  tujuan  awal 

perancangan sistem sehingga diharapkan sistem bisa dioperasikan dan dimanfaatkan 

sesuai  harapan serta  tidak  menyimpan dari  tujuan awal  sistem.  Tujuan  dilakukannya 

implementasi adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk menerapkan sistem sesuai 

dengan  rancangan  yang  telah  ditetapkan.  Implementasi  adalah  langkah  awal  untuk 

menentukan  berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  implementasi. 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi antara lain :

1 Menerapkan rencana implementasi

2 Melakukan kegiatan implementasi

3 Tindak lanjut implementasi

4.1.Rencana Implementasi

Agar kegiatan implementasi  dapat beroperasi  sesuai  dengan yang diharapkan 

maka perlu jadwal rencana kegiatan implementasi, adapun jadwal kegiatan implementasi 

adalah sebagai berikut :

No Kegiatan Waktu

1 Instalasi sistem 1 hari

2 Pemilihan dan Pelatihan Personil 3 hari

3 Pengetesan Sistem 1 minggu

4 Konversi sistem 3 bulan

Kegiatan  implementasi  dilakukan  dengan  dasar  kegiatan  yang  telah 

direncanakan dalam kegiatan implementasi antara lain sebagai berikut :

4.1.1.Instalasi Sistem

Pada  Momentum  Media  Gemilang  karena  perangkat  keras  sudah  ada 

maka  tidak  dilakukan  pemasangan  perangkat  keras.  Dalam  hal  ini  juga  tidak 

membutuhkan  jaringan  karena  hal  ini  bersifat  stand  alone  yang  berarti  berdiri 

sendiri  yakni tanpa memerlukan server.  Disini  juga tidak dilakukan penginstalan 

perangkat lunak (software) yang dibutuhkan karena software yang dibutuhkan telah 

ada  atau  telah  terinstal  pada  komputer  yang  akan  digunakan.  Dalam  instalasi 

sistem ini  hanya akan dilakukan penginstalan aplikasi  pemrograman yang telah 

dibuat, sesuai rencana implementai hal ini hanya membutuhkan waktu setengah 

hari.



4.1.2.Pemilihan dan Pelatihan Personil

Dengan  mempertimbangkan  dari  segi  efektifitas  dan  efisiensi,  maka 

pemilihan personil untuk mengoperasikan sistem ini adalah memakai pegawai yang 

ada dalam instansi itu sendiri, dengan pertimbangan kemampuan dan kecakapan 

yang  dimiliki  oleh  pegawai  tersebut  maka  akan  lebih  mudah  untuk  memahami 

operasi instansi dan waktu yang dibutuhkan juga akan lebih cepat.

Dalam  pertimbangan  kemampuan  personil,  pegawai  yang  dipilih  adalah 

pegawai yang mengerti atau pegawai yang telah terbiasa dengan kerja komputer. 

Dalam hal ini  dibutuhkan tiga orang untuk mengikuti  pelatihan, hal ini  dilakukan 

untuk mengantisipasi misalkan ada pegawai yang tidak dapat hadir atau sedang 

ada kepentingan yang lain maka pegawai yang lain yang telah mengikuti pelatihan 

dapat menggantikannya.  

4.1.3.Pengetesan Sistem

Seluruh  program  yang  telah  selesai  dibangun  harus  melewati  proses 

pengetesan.  Hal  ini  dilakukan  agar  bisa  diketahui  masih  adakah  kesalahan  atau 

kekurangan dari program yang sudah dibuat.  Selain itu dengan dilakukan pengetesan 

bisa diketahui juga kemampuan program melakukan input data, proses / pengolahan data 

serta hasil / output dari program.

Secara  spesifik  beberapa  kegiatan  terhadap  pengetesan  program  dilakukan 

meliputi pengetesan input data, pencarian data, hapus data, simpan data, pembatalan 

data, proses sistem penjualan dan item output yang dihasilkan.

4.1.4.Pemilihan dan pelatihan personil

Dalam sistem informasi pemilihan dan pelatihan personil merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan dalam sistem informasi. Personil merupakan user yang 

mengoperasionalkan  sistem  tersebut  jadi  penting  tidaknya  informasi  yang  dihasilkan 

tergantung  pada  user  itu  sendiri.  Agar  didapat  informasi  yang  maksimal  user  harus 

mempunyai pengetahuan tentang sistem serta paham mengenai tugas – tugasnya.

4.1.5.Pengetesan Sistem

Pengetesan  sistem  mempunyai  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  semua 

komponen dalam sistem / program telah berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan 

yang  menghambat  program.  Pengetesan  sistem  juga  termasuk  pengetesan  program 

secara keseluruhan.

4.1.6.Konversi Sistem

Proses  konversi  system  merupakan  proses  untuk  meletakkan  system  baru 

supaya  siap  untuk  dapat  digunakan.  Pendekatan  yang  lebih  sesuai  dengan  resiko 

kegagalan  relative  kecil  untuk  melakukan  konversi  system,  yaitu  dengan pendekatan 



parallel. Pendekatan parelel adalah mengoperasikan system yang baru bersama-sama 

dengan system yang lama selama satu periode waktu tertentu. 

4.2.Tindak Lanjut Implementasi

Setelah  sistem  ini  diimplementasikan,  baru  perlu  melakukan  pengetesan 

penerimaan  sistem  (System  acceptance  test).  Pengetesan  ini  berbeda  dengan 

pengetesan sistem sebelumnya. Pada pengetesan ini dilakukan dengan menggunakan 

data  sesungguhnya  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  dilakukan  oleh  analis  sistem 

bersama  user.  Setelah  pengetesan  penerimaan  dilakukan.  Suatu  rapat  penerimaan 

(acceptance meeting) perlu diselenggarakan oleh manajemen yang dihadiri oleh analis 

sistem, manajer dan pemakai system untuk menentukan sistem diterima atau tidak. Jika 

disetujui maka diadakan rapat penyerahan sistem.

4.3.Manual Program

4.3.1.Form Menu Utama

4.3.2.Form Tambah / Edit Karyawan



4.3.3.Form List Karyawan

4.3.4.Form Tambah / Edit Client

4.3.5. Form List Client

 



4.3.6. Form Neraca

4.3.7. Form Project

4.3.8. Form Project



Laporan Neraca

Laporan Gaji



4 Kesimpulan dan Saran
5.1.Kesimpulan

Dari  hasil  penelitian dan analisis yang dilakukan di Momentum Media Gemilang 

maka dapat diambil kesimpulan :

1. Sistem Informasi Keuangan Momentum Media Gemilang bisa dikatakan lebih baik 

dari  aplikasi  pengolah  angka,  semisal  microsoft  exel,  karena  sistem  ini  dapat 

mengurangi faktor kesalahan manusia yang berupa salah hapus data, terdapatnya 

data ganda dan lain sebagaunya.

2. Sistem Informasi  Keuangan Momentum Media Gemilang lebih optimal  dari  sistem 

manual  yang  selama  ini  dipergunakan  oleh  Momentum  Media  Gemilang  dalam 

mendokumentasikan transaksi keuangannya. Dikatakan lebih optimal karena sistem 

keuangan ini dapat menginputkan data transaksi, proses pencarian data transaksi, 

mencetak output laporan secara cepat.

3. Sistem ini tidak menggunakan sistem akun dalam pencatatan transaksinya, hal ini 

yang membedakan sistem informasi keuangan dengan sistem informasi akuntansi.

4. Sebuah  sistem  bisa  dikatakan  user  friendly jika  dalam  cara  penggunaan  sistem 

tersebut mudah digunakan oleh pihak user baik itu user yang mengerti suatu sistem 

yang terkomputerisasi maupun user yang tidak mengerti sama sekali.

5. Pengolahan data menggunakan sistem manual, yang tidak efektif dan efisien untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan penggunaan sistem yang baru 

dengan berbasis  komputer  diharapkan informasi  yang dihasilkan  lebih  efektif  dan 

dapat  membantu  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Karena  sistem 

komputerisasi mempunyai banyak keuntungan terutama dalam hal pengolahan data. 

Adapun perbandingan sistem manual dengan sistem komputerisasi adalah :

a. Sistem Secara Komputerisasi

1) Dapat menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan relefan.

2) Dapat menghemat waktu untuk pencarian, pencatatan, dan pemasukan data.

3) Dapat mengedit data dengan mudah.

4) Mempermudah dalam penyajian laporan-laporan.

5) Meningkatkan kinerja dalam rangka melakukan pelayanan dan penyelesaian 

tugas-tugas dengan baik.

b. Sistem Secara Manual

a) Kemungkinan terjadinya kesalahan sangat besar.

b) Proses pembuatan laporan lamban dan membutuhkan waktu yang lama.

c) Pengendalian yang kurang efektif karena kurang tersedianya laporan yang 

berkualitas.



Pada Sistem baru yang terkomputerisasi  ini  data – data terdahulu juga masih 

bisa dilihat atau ditampilkan karena masih tersimpan dalam sistem. 

5.2.Saran

Dengan kesimpulan di atas juga sebagai pertimbangan bagi Momentum Media 

Gemilang dalam peningkatan pelayanan dan kinerja  pada pegawai,  saran yang ingin 

disampaikan penulis adalah :

1. Untuk mengoptimalkan pekerjaan,  sebaiknya sistem informasi  keuangan yang 

dilakukan  secara  manual  diperbaharui  dengan  menerapkan  sistem  informasi 

komputerisasi.

2. Penerapan  sistem baru  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  apabila 

semua pihak yang terkait mendukung penerapan sistem tersebut.

3. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka sistem informasi yang 

digunakan harus selalu dianalisis  apakah masih layak /  tidak,  sehingga dapat 

diketahui  perlu  tidaknya  pengembangan  sistem  yang  ada  demi  memenuhi 

kebutuhan Momentum Media Gemilang  sendiri.

Demikian kesimpulan dan serta informasi yang dapat penulis sampaikan. Penulis 

sangat  berharap  sistem  tersebut  dapat  membantu  meningkatkan  kinerja  sistem. 

Sehingga  dapat  menghasilkan  informasi  dengan  cepat,  tepat,  akurat.  Dengan 

mempertimbangkan saran tersebut diatas, penulis berharap sistem yang diusulkan dapat 

diterapkan serta bermanfaat bagi Momentum Media Gemilang.
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