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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze and design consumers expend information system at PT. Adira Dinamika Multi 
Finance Tbk. The purpose is especially to explore data transferring process from branch offices to center office and 
redesign the information system of the company. The methodology used in this research is data collection method 
(survey, interview, spread out, questioner, and literature study), analysis method, and design method. Both  analysis and 
design methods use the UML object oriented analysis and design methods, including use case, diagram and sequence 
diagram. Using this system, the company can receive, process, and return data from or to branch offices more quickly.    
Keywords: Analysis, Design, Expenditure, Consumers 
 
1. Pendahuluan 
Dalam era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi sangat membantu perusahaan di dalam menghadapi masalah-
masalah yang ada dalam dunia bisnis. Kemajuan teknologi telah mengangkat informasi menjadi hal yang penting. 
Dikatakan penting karena informasi itu dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, salah satu diantaranya 
adalah pihak manajemen. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat bersaing secara sehat dan profesional. Hal ini dapat 
dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perbaikan di berbagai sektor kegiatan/ 
usaha seperti industri, jasa, perbankan dan sektor lainnya. Maka dari itu agar manajemen dapat mengambil keputusan 
yang tepat dan akurat harus didukung oleh informasi yang cepat, tepat dan dengan sumber yang dapat dipercaya. Dalam 
hal ini dapat dipenuhi dengan pemakaian komputer, yang merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mutakhir, 
dimana perusahaan dapat menggunakan data yang dihasilkan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan 
kelangsungan hidup perusahaan.  

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa financial. Jasa 
financial yang dilayani antara lain pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Di tahun 2004, perusahaan ini 
mempertajam visi perusahaan untuk menjadi “World Class Finance Company” dan misi perusahaan ”Brings Tommorow 
Today To The Nation”. Strategi yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah Operational Excellence Through Technology 
and People dan High Growth Through Customer Intimacy. Untuk itu, perusahaan ini akan membangun sistem yang baru 
dengan mengunakan konsep sentralisasi. Selain itu, karena alasan strategi yang pertama, sistem dan struktur organisasi 
juga akan diubah. Karena hal-hal tersebut, maka dibuatlah analisis dan perancangan sistem informasi pembiayaan untuk 
membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pengajuan permohonan kredit sampai proses 
pencetakan Form Penerimaan Dana (FPD). 

Ruang lingkup pembahasan pada sistem informasi akuntansi pembiayaan konsumen dibatasi pada: 
• Proses penerimaan Aplikasi Kredit dari Customer yang ditangani oleh Marketing. 
• Proses Entry Order (Aplikasi Kredit) yang dilakukan oleh Data Entry ke dalam sistem. 
• Pembagian tugas Order Survey yang dilakukan oleh Traffic Coordinator dari Aplikasi Kredit yang masuk. 
• Pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Surveyor di lapangan. 
• Proses pelaporan hasil survei lapangan ke dalam sistem yang dilakukan oleh Surveyor. 
• Proses analisis data calon Customer oleh Credit Analyst sebagai bagian proses Approval Aplikasi Kredit. 
• Proses yang berkaitan dengan Data Entry permintaan dana atas Aplikasi Kredit yang disetujui oleh Admin Head ke 

kantor pusat. 
• Proses pembuatan Purchase Order kendaraan bermotor yang dilakukan Admin Head sebagai tindak lanjut dari dana 

yang telah cair dari Kantor Pusat. 
 
Tujuan dari penelitian adalah 1) Menganalisis kelemahan sistem informasi akuntansi pembiayaan konsumen dari proses 
penerimaan Aplikasi Kredit hingga proses pembuatan FPD ke Kantor Pusat, dan 2) Merancang ulang sistem informasi 
akuntansi pembiayaan konsumen dari proses penerimaan Aplikasi Kredit hingga proses pembuatan FPD ke Kantor Pusat 
yang dapat mengatasi kelemahan yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah 1) Sistem akan mempercepat sistem pencatatan data Customer baru, 2) Sistem akan 
mengurangi biaya pengiriman Initial Data dari Customer, dan 3) Sistem baru akan membantu mempercepat proses di 
dalam proses Credit Approval. 
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2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen peralatan model requirements, function dan interface[3]. Sistem 
informasi merupakan sebuah sistem yang dapat mengatur kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, 
data dan jaringan komunikasi untuk melakukan input, memproses, penyimpanan, menyajikan output, mengontrol 
aktifitas yang mengubah sumber data menjadi informasi. Sistem Informasi merupakan kesatuan struktur dalam sebuah 
entitas, seperti perusahaan, yang mempekerjakan sumber-sumber fisik dan komponen-komponen lain untuk mengubah 
data ekonomi ke dalam informasi akuntansi, dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan informasi dari berbagai 
pemakaian[5]. Selain itu juga sistem informasi akuntansi adalah kombinasi dari orang-orang, catatan-catatan, dan 
prosedur-prosedur yang digunakan oleh bisnis untuk menyediakan data keuangan[2]. 
 
2.2 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
Object Oriented Analysis and Design terbagi ke dalam empat aktivitas, antara lain: analisis problem-domain, analisis 
application domain, architecture design, dan component design[3]. Keuntungan dari pendekatan OOAD ini adalah: 
• Kemampuan untuk mengatasi beberapa problem domain yang menantang. 
• Meningkatkan komunikasi antara users, analysts, designers, dan programmers. 
• Penggunaan kembali hasil analisis, design dan pemrograman yang sudah dipakai. 
• Meningkatkan konsistensi antara model yang dikembangkan pada waktu analisis, design dan pemrograman secara 

object-oriented. 
 
Usage 
Use case diagram mempunyai dua jenis hubungan (relationship) yaitu: extend dan include. Hubungan extend digunakan 
ketika ingin menunjukkan bahwa sebuah use case menyediakan fungsi tambahan yang mungkin digunakan oleh use case 
lain, sedangkan hubungan include digunakan ketika terdapat urutan behavior yang sering kali digunakan oleh sejumlah 
use case dan ingin dihindari pengkopian deskripsi yang sama ke setiap use case yang akan menggunakan perilaku 
tersebut[1].  
 
Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana antar objek berinteraksi dalam pelaksanaan sebuah 
use case atau operasi. Sequence menggambarkan bagaimana pesan atau message dikirim dan diterima antar objek dalam 
sequence tertentu. 
 
2.3 Database 
Sistem basis data adalah sistem penyimpanan informasi yang terorganisasi secara terkomputerisasi / elektronis sehingga 
memudahkan pengguna dalam mengolahnya pada saat dibutuhkan[4].  
 
2.4  Interaksi Manusia dan Komputer 
IMK (Interaksi Manusia Komputer) adalah suatu studi mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan 
sampai sejauh mana komputer dikembangkan untuk interaksi yang berhasil dengan manusia. Satu faktor penting dari 
IMK adalah user-user yang berbeda akan membentuk konsepsi-konsepsi atau model-model mental yang berbeda 
mengenai cara mereka berinteraksi, belajar dan menyimpan pengetahuan dan keahlian (model kognitif yang berbeda 
untuk orang dengan “left-brained” dan “right-brained”). Pada akhirnya, preferensi user akan berubah setelah mereka 
secara gradual menguasai interface-interface baru[4]. 
 
3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Proses utama yang terjadi pada Credit Module adalah proses Credit, yang mencatat masuknya aplikasi kredit sampai 
dengan konfirmasi Pemberian Kredit kepada customer dari Adira Finance. Proses Credit terdiri dari beberapa proses 
yakni: Proses Pra Data Entry & Entry Data Customer, Survey, Konfirmasi & Approval, PP, Entry Tagihan 
Dealer/BASTK, Cetak Konfirmasi PK, Bank Assignment, BAST Pengiriman PK, PPD, dan FPD.  
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Gambar 1. Rich Picture  Sistem Yang Sedang Berjalan 

Permasalahan Yang Dihadapi dan Usulan Pemecahan: 
• Penerimaan Aplikasi 
Customer yang menginginkan pembelian secara kredit akan dilayani oleh Dealer atau Marketing dari Adira. Data 
permohonan Aplikasi Kredit Customer akan dikirimkan oleh Dealer atau Marketing ke cabang terdekat secara manual 
melalui kurir dengan memakan waktu paling tidak 1 hari. Selain itu Form Aplikasi Kredit juga dapat dikirim dengan 
sarana pengiriman data elektronik seperti mesin faksimil. Seharusnya data informasi Aplikasi Kredit harus sampai dan 
dicatat di dalam sistem Adira dalam hari yang sama tanpa kesalahan. Kondisi tersebut di atas terjadi karena perusahaan 
belum mempunyai sistem komunikasi data yang online, sehingga proses dijalankan secara manual. 

Akibatnya Aplikasi Kredit Customer baru diproses oleh Data Entry pada cabang terdekat paling cepat mulai pada hari 
kedua. Selain itu, terdapat pula adanya Form Aplikasi Kredit yang tidak diproses akibat dari Kantor Cabang Perusahaan, 
tidak menerima Form Aplikasi Kredit yang dikirimkan via faksimil. 

Untuk itu perusahaan, sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 
pengiriman data Aplikasi Kredit ke cabang Adira. Sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah 
menggunakan Handphone untuk mempercepat proses pengiriman langsung pada saat Aplikasi diterima. 

• Black List Check 
Setiap Aplikasi Kredit yang diterima oleh Adira akan diinput ke dalam sistem tanpa mengecek apakah calon Customer 
tersebut pernah melakukan transaksi di Adira, ataupun apakah Customer tersebut sudah termasuk dalam BlackList akibat 
pernah menunggak ataupun pemalsuan data. Seharusnya Customer yang telah diBlackList, tidak perlu disurvei lagi. 
Karena hanya akan membuang-buang biaya. Serta ada kemungkinan dari hasil survei yang terbaru, Customer 
kemungkinan diterima.  Kondisi tersebut di atas terjadi karena Database Customer di satu cabang terpisah dari Database 
cabang yang lain. Dengan demikian, data antara cabang yang satu dengan cabang yang lain kurang terkoordinasi.  

Akibatnya Customer yang telah ditolak di satu cabang, dapat mengajukan Aplikasi Kredit di cabang lain, sehingga 
dilakukan survei lagi oleh cabang tersebut. Apabila Customer yang telah diBlackList tersebut kemudian ternyata diterima 
Aplikasi Kreditnya, maka terdapat kemungkinan Customer tersebut akan kembali menunggak, yang pada akhirnya 
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

Untuk itu, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk penggabungan database 
antara satu cabang dengan cabang yang lain. Dengan demikian, dapat dilakukan pengecekan data Customer yang 
mengajukan Aplikasi Kredit, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian karena menerima Customer yang telah 
diBlackist. 

• Entry Data 
Aplikasi Kredit yang telah diterima oleh Marketing tidak langsung dikirimkan ke Kantor Cabang terdekat untuk diinput 
oleh bagian Data Entry. Apabila Aplikasi Kredit diterima oleh Marketing pada hari Sabtu, Aplikasi Kredit tersebut baru 
akan dikirimkan ke Kantor Cabang pada hari Senin. Seharusnya, setiap Aplikasi Kredit yang telah diterima, langsung 
diinput ke dalam sistem untuk kemudian diproses lebih lanjut untuk penetapan jadwal surveinya. Kondisi tersebut di atas 
terjadi karena Aplikasi Kredit yang telah diterima akan disimpan terlebih dahulu oleh bagian Marketing. Formulir 
Aplikasi Kredit itu baru dikirimkan ke Kantor Cabang terdekat setelah lewat jam 2 siang.  Penginputan data Aplikasi 
Kredit yang lambat, akan berpengaruh pada pelaksanaan proses survei, karena data yang akan dilihat oleh Surveyor, 
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berasal dari data yang diinput oleh bagian Data Entry. Akibatnya proses survei tidak dapat segera dilakukan sehingga 
proses penerimaan Aplikasi Kredit menjadi lama. Akibat selanjutnya Performance Adira dapat dinilai rendah oleh 
Customer, sehingga minat Customer untuk mengambil kredit di perusahaan menjadi menurun. Perusahaan sebaiknya 
mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengiriman data Aplikasi Kredit yaitu dengan 
melalui Handpone, untuk mempercepat pengiriman data Customer baru ke Cabang Adira terdekat. 
 
• Proses Assign Surveyor 
Pada saat ini, seorang Surveyor dapat melakukan survei ke berbagai wilayah. Sebagai contoh: Surveyor dari cabang 
Pondok Indah dapat melakukan survei untuk Aplikasi Kredit yang diterimanya sampai ke daerah Ketapang, walaupun di 
daerah Ketapang juga ada Kantor Cabang Adira. Seharusnya, kegiatan survei dilakukan oleh Surveyor di wilayah Kantor 
Cabang-nya masing-masing, agar lebih menghemat waktu survei, serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Hal 
tersebut terjadi karena tidak adanya pembagian wilayah survei yang jelas antara cabang yang satu dengan cabang yang 
lain, dan perusahaan tidak mempunyai sistem Database yang terpusat. Perusahaan sebaiknya membagi wilayah 
cabangnya berdasarkan Kode Pos, agar proses survei bisa dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, 
pelaksanaan survei oleh cabang lain yang berdekatan dengan tempat tinggal Customer baru dapat dilakukan kalau biaya 
survei dibebankan ke cabang yang menerima Aplikasi Kredit dari Customer dengan menggunakan metode Transfer 
Pricing. 
 
• Survei 
Surveyor yang ditugaskan untuk melakukan survei akan mengambil data Customer yang harus disurvei di kantor cabang 
Adira. Dalam hal itu, apabila Surveyor terlambat datang, atau harus mengunjungi wilayah yang berjauhan, maka tugas 
Surveyor akan terhambat. Selain itu, setelah melakukan survei, Surveyor harus mengisi form Hasil Survei dan diberikan 
kepada bagian Data Entry untuk diinput. Apabila proses survei dilakukan sampai melewati jam operasional Kantor 
Cabang, maka data tersebut baru akan diinput keesokan harinya pada saat Surveyor mendatangi Kantor Cabang. 
Seharusnya hasil survei yang telah didapatkan dari Customer, secepat mungkin dilaporkan ke Kantor Cabang untuk 
diinput oleh bagian Data Entry. Kondisi tersebut di atas bisa terjadi karena cakupan wilayah seorang Surveyor terlalu 
luas. Dan apabila harus mengunjungi tempat yang berjauhan dari Kantor Cabang untuk melakukan survei, sekembalinya 
Surveyor, Kantor Cabang tersebut telah tutup. Akibatnya proses Approval Aplikasi Kredit akan terhambat. Sehingga 
membutuhkan waktu yang lebih lama agar Customer dapat menerima Kendaraan yang dikreditnya. Perusahaan sebaiknya 
mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengiriman data Hasil Survei ke 
cabang Adira dengan menggunakan Handphone sehingga proses pengiriman data dapat dilakukan dengan cepat pada hari 
yang sama.  
 
• Permintaan Pencairan Dana dari Kantor Pusat 
Pada saat ini, nomor PPD yang telah dibuat, harus di Input ulang secara manual pada saat pembuatan FPD. Karena 
nomor PPD yang baru dibuat, tidak otomatis muncul pada saat pembuatan FPD. Seharusnya nomor PPD tidak perlu 
diinput ulang pada saat pembuatan FPD, untuk menghindari adanya kesalahan input dengan adanya data. Kondisi 
tersebut di atas dapat terjadi karena tidak terhubungnya Database PPD dengan Database FPD. Dan pada saat pembuatan 
FPD, Finance harus menginput secara manual, nomor PPD yang telah dibuat oleh Admin Head. 
Akibatnya pada saat pembuatan FPD, ada kemungkinan nomor PPD yang telah dibuat sebelumnya tidak atau salah 
diinput. Hal itu akan menyebabkan Kantor Pusat tidak membayar tagihan tersebut atau proses pembayaran kepada 
Dealer menjadi lambat. Dengan demikian penilaian Dealer terhadap Adira menjadi jelek, dengan besar kemungkinannya 
Dealer akan mengurangi penjualan secara kredit yang diberikan kepada Adira. Perusahaan sebaiknya mengintegrasikan 
sistem untuk menu FPD, dimana setiap pembuatan FPD akan memunculkan nomor PPD yang telah dibuat. 
 
4. Perancangan Sistem Yang Diusulkan 
 
Problem Domain 

Proses pembiayaan konsumen pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: dengan 
langsung mendatangi Kantor Cabang Adira, ataupun melalui Dealer yang telah bekerja sama dengan Adira, dimana 
transaksi akan ditangani oleh Marketing Adira. Yang akan dibahas pada skripsi ini adalah Customer mendatangi Dealer 
untuk mendapatkan kredit atas pembelian kendaraannya.  

Setelah Customer melengkapi data pada Dealer, maka Dealer akan memberikan data-data tersebut kepada Marketing. 
Setelahnya, Marketing akan mengirimkan data Aplikasi Kredit tersebut melalui Handphone, dimana data akan diterima 
melalui sistem di Kantor Cabang terdekat. Setelah data diterima, Traffic Coordinator akan mengassigned Surveyor untuk 
melakukan survei sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Setelah survei dilakukan, Surveyor akan mengirimkan 
hasil surveinya melalui Handphone. Dan data tersebut akan disimpan di dalam Database di Kantor Cabang.  
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Gambar  2. Rich Picture  Sistem Yang Diusulkan 

Credit Analyst akan membandingkan data yang telah diterima dari Marketing dengan data yang telah diterima dari 
Surveyor. Setelah itu, Credit Analyst akan memberikan penilaian atas Aplikasi Kredit tersebut, apakah layak untuk 
diterima atau tidak. Apabila Aplikasi Kredit diterima, Data Entry akan men-generate PO sebagai perintah ke Dealer 
untuk mengirimkan kendaraan kepada Customer. Setelah Aplikasi Kredit di Approve, Admin Head (ADH) akan membuat 
PPD (Permintaan Pencairan Dana) dan Finance akan membuat FPD (Form Pencairan Dana). 

Application Domain 
 
Sistem informasi akuntansi pembiayaan konsumen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk harus dapat mendukung tugas 
dari Marketing, Surveyor, Credit Analyst, ADH, dan Traffic Coordinator. Fungsi-fungsi yang terkait tersebut mempunyai 
tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menangani penerimaan Customer, pengaturan jadwal survei, 
pelaksanaan survei, pengecekan dokumen, pemberian persetujuan atas Aplikasi Kredit yang diajukan, dan pengurusan 
dokumen untuk pembayaran ke Dealer. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan perancangan ini adalah sebagai berikut: 
• Dengan adanya analisis dan perancangan ini maka pengiriman data dari kantor-kantor cabang ke pusat atau 

sebaliknya lebih cepat sehingga meningkatkan layanan terhadap konsumen 
• Aplikasi yang dihasilkan akan mempercepat proses sistem pencatatan data Customer baru, mengurangi biaya 

pengiriman Initial Data dari Customer, dan  mempercepat proses di dalam proses Credit Approval. 
 
6. Keterbatasan Penelitian 
Adapun beberapa saran yang diusulkan untuk mendukung jalannya sistem dan pengembangan sistem tersebut dengan 
baik, yaitu: 
• Membangun sistem Database yang terintegrasi/ terpusat dan dapat diakses oleh semua cabang untuk memeriksa 

apakah Customer yang baru mengajukan Aplikasi Kredit, pernah menunggak atau melakukan pemalsuan data 
(termasuk dalam Blacklist). 

• Konsep yang dibuat harus sesederhana mungkin, namun dapat menghasilkan suatu sistem analisa dan perancangan 
yang dapat menjadi pemecahan masalah perusahaan. 
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Gambar 3. Use Case Proses Bisnis pada Aplikasi dan Use Case  Proses Bisnis pada Handset 

 
Gambar 4. Sequence Diagram untuk Use Case “Memasukkan Data Customer” 

 
 


