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 Mengingat manfaat yang ditawarkan dengan penggunaan Sistem Informasi 

Akuntansi maka banyak pula perusahaan dari berbagai jenis, yang menginginkan 

penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses bisnisnya, PT. Arvindo 

Ciptagemilang adalah salah satunya. Perusahaan ini merupakan perseroan terbatas 

dan bergerak dalam bidang pelayanan pelayanan jasa dan penyediaan media yang 

berhubungan dengan periklanan 

Perusahaan ini memiliki keunikan dalam hal penjualannya. Dimana tidak seperti 

kebanyakan perusahaan lainnya, harga jual setiap produk berbeda-beda tergantung 

spesifikasi pesanan pelanggan. Proses penjualan dan penerimaan kasnya mulai dari 

penerimaan pesanan pelanggan, analisa pemenuhan pemesanan, proses membuat 

kesepakatan harga lalu terjadi transaksi serta penerimaan pembayaran pelanggan. 

Karena keunikannya penulis menjadikan perusahaan ini sebagai objek penelitian 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan yang 

ada di PT. Arvindo Ciptagemilang sudah sesuai dengan teori yang ada?  

2. Bagaimana aktivitas pengendalian internal pada siklus pendapatan di PT. 

Arvindo Ciptagemilang? 

3. Apakah terdapat kekuatan ataupun kelemahan dalam penerapan sistem 

informasi akuntansi siklus pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak dibidang periklanan 

yang berfokus pada outdoor advertising.  

2. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada sistem informasi akuntansi 

siklus pendapatan. 

3. Analisis dokumen hanya yang berkaitan dengan siklus pendapatan. 

4. Komponen pengendalian interal berbasis pada COSO hanya berfokus pada 

aktivitas pengendalian. 

 

1.4 Tujuan Masalah 

1. Menganalisis kesesuaian sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan di 

PT. Arvindo Ciptagemilang telah sesuai dengan teori yang ada. 

2. Menganalisis kesesuaian penerapan aktivitas pengendalian intenal untuk siklus 
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pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang. 

3. Menganalisis kekuatan atau kelemahan yang timbul dalam penerapan sistem 

informasi akuntansi untuk siklus pendapatan di PT. Arvindo Ciptagemilang. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem 

 Menurut (Hall J. A., 2011) Sistem merupakan kumpulan atau kelompok yang terdiri 

dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau subsistem-

subsistem untuk mencapai tujuan yang sama.  

 

2.2 Informasi 

Menurut (Hall J. A., 2011), informasi adalah kumpulan data yang telah diubah 

menjadi konteks yang berguna bagi para pemakai informasi dan mengharuskan para 

pemakai informasi tersebut untuk mengambil sebuah tindakan dalam pemrosesan data 

tersebut.  

 

2.3 Akuntansi 

Menurut (Romney dan Steinbart, 2011) akuntansi adalah proses identifikasi, 

pengumpulan dan penyimpanan serta pengembangan informasi, pengukuran, dan 

proses komunikasi.  

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut (Hall J. A., 2011) sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem 

informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Selain 

itu, menurut (Romney & Steinbart, 2011) sistem informasi akuntansi adalah rangkaian 

dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan.  

  

2.5 Siklus Pendapatan 

Menurut (Krismiaji, 2010), siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis 

yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi, yang berhubungan 

dengan penyerahan barang dan jasa tersebut. 

 

2.6 Bagan Alir 

Menurut (Romney & Steinbart, 2011) bagan alir adalah teknik analisis yang 
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digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi yang jelas 

dan logis. 

 

2.7 Pengendalian Internal 

 Menurut (Romney & Steinbart, 2011), Pengendalian internal adalah suatu rencana 

organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan 

informasi yang akurat dan dapat diandalkan, mendorong dan memperbaiki efisiensi 

jalannya telah ditetapkan organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

 

2.8 Aktiviitas Pengendalian 

 Menurut (Hall, 2013) aktivitas Pengendalian adalah berbagai kebijakan dan 

prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil 

untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah di identifikasi. 

 

 

III. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Data 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Arvindo Ciptagemilang yaitu perusahaan 

swasta nasional yang bergerak dibidang outdoor advertising. Perusahaan ini sudah 

berdiri sejak 11 Januari 1996 dan berkantor pusat di Pinang Ranti No. 7 Kecamatan 

Makassar Jakarta Timur 13560 serta perusahaan inipun mempunyai 4 kantor cabang 

yang terdapat di Lampung, Pekanbaru, Barturaja dan Pontianak. 

 

3.2 Jenis Data 

a. Data Primer 

Proses wawancara ini dilakukan dengan Direktur Utama dan manajer keuangan 

dari PT. Arvindo Ciptagemilang sebagai orang yang paling mengetahui mengenai 

kondisi perusahaan. Sedangkan untuk observasi dilakukan dengan pihak yang 

berhubungan dengan proses kegiatan lapangan, pada penelitian ini yaitu pada bagian 

keuangan dan divisi manajemen operasional. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder terdiri dari gambaran umum perusahaan PT Arivindo 

Ciptagemilang, sturuktur organisasi perusahaan, proses bisnis perusahaan, dan sistem 
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pengendalian perusahaan PT. Arvindo Ciptagemilang. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Penelitian Kepustakaan 

4. Kuesioner 

5. Walktrough 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Pertama yang akan penulis lihat adalah siklus pendapatan yang dilakukan oleh 

pihak PT. Arvindo Ciptagemilang, dimulai dari prosedur penerimaan penjualan, 

pengiriman barang, billing, dan yang terakhir prosedur penerimaan kas. Selanjutnya 

penelitian ini melihat bagaimana aktivitas pengendalian internal yang dilakukan PT. 

Arvindo Ciptagemilang. Kemudian akan melihat kekuatan dan kelemahan yang ada di 

PT. Arvindo Ciptagemilang dengan melakukan wawancara serta memberikan 

kuesioner yang telah dibuat. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka tidak 

diperlukan penggunaan perhitungan secara statistik. 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Prosedur Siklus Pendapatan PT. Arvindo Ciptagemilang 

4.1.1 Sales Order Procedure 

Prosedur menerima pesanan pada PT. Arvindo Ciptagemilang dimulai ketika 

klien akan melakukan permintaan pemesanan pemasangan iklan outdoor. Prosedur 

dimulai ketika bagian marketing perusahaan menawarkan jasa pemasangan iklan 

outdoor  oleh klien. Klien yang akan melakukan pemesanan pemasangan iklan outdoor 

akan didata terlebih dahulu oleh bagian marketing yang akan mengkases sistem.  

a. Apabila pelanggan belum terdaftar, maka bagian marketing akan memasukan 

data pelanggan baru ke dalam sistem dan sistem akan menyimpannya ke 

dalam database. Bagian marketing akan membuatkan surat penawaran harga 

(SPH).  

b. Apabila pelanggan sudah terdaftar, maka bagian keuangan akan mengecek 

sisa limit kredit pelanggan. Jika mencukupi maka bagian marketing akan 

membuatkan surat penawaran harga (SPH). Jika limit kredit tidak mencukupi 

pelanggan akan melakukan permohonan penambahan limit kredit yang akan 
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disetujui oleh direktur. Setelah permohonan penambahan limit kredit disetujui 

maka bagian keuangan akan mengubah limit kredit klien. 

Setelah mengubah limit kredit, klien yang ingin melakukan pemasangan iklan 

akan dibuatkan surat penawaran harga (SPH) oleh bagian marketing, klien akan 

melakukan penawaran harga sampai adanya kesepakatan harga diantara kedua belah 

pihak. Setelah itu klien membuat purchase order (PO) dan bagian marketing akan 

memproses purchase order menjadi sales order (SO). Setelah sales order telah 

diproses lalu SO dikirim ke bagian accounting membuat faktur pajak dan invoice 4 

rangkap dan rangkap kedua yang akan dikirim ke bagian administrasi sebagai bentuk 

penagihan untuk pembayaran down payment (DP). Setelah pembayaran down 

payment telah dilakukan oleh klien, bagian administrasi akan membuatkan bukti 

penerimaan kas atas DP, sistem akan menampilkan bukti penerimaan kas. Setelah itu 

bukti akan dikirimkan kepada klien, lalu sistem akan menyimpan pembayaran DP.  

Setelah itu, sales order akan diberikan kepada bagian produksi, di bagian 

produksi akan dilakukan pengecekan ke bagian gudang apakah material yang 

dibutuhkan sudah tersedia atau belum. Apabila ada material yang belum tersedia, 

maka bagian produksi membuat surat permintaan barang yang dibutuhkan ke bagian 

purchasing. Dibagian purchasing surat permintaan barang di periksa kembali apakah 

barang yang dibutuhkan benar-benar tidak tersedia digudang atau sudah tersedia di 

gudang. Apabila benar di gudang tidak tersedia material yang dibutuhkan maka surat 

permintaan barang tersebut perlu disetujui dan ditanda tangani oleh atasan. Setelah 

material yang dibutuhkan telah terpenuhi, maka bagian produksi akan memproses 

pesanan dari klien. 

 

4.1.2 Shipping Procedure 

Dalam prosedur pengiriman barang apabila pesanan dari klien sudah selesai 

dikerjakan, maka bagian produksi melakukan quality control atas desain iklan ataupun 

hasil cetakan sudah sesuai dengan pesanan klien atau belum. Setelah pengecekan 

telah dilakukan dan semua telah sesuai, maka bagian accounting akan membuat 

delivery order (DO) 3 rangkap dan rangkap kedua akan dikirimkan ke klien. Setelah 

delivery order telah dibuat maka bagian keuangan akan membuat surat perintah kerja 

yang akan diberikan kepada pekerja di lapangan, setelah surat perintah kerja 

diberikan, maka pemasangan iklan akan dikerjakan oleh pekerja. 
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4.1.3 Billing Procedure 

1. Berdasarkan sales order, delivery order dan invoice bagian accounting 

menjurnal atas pemesanan pemasangan iklan 

2. Dan apabila piutang klien akan jatuh tempo, maka bagian accounting akan 

mengingatkan bagian administrasi untuk melakukan penagihan piutang 

terhadap klien. 

 

4.1.4 Cash Collection Procedure 

Aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam prosedur ini adalah sebagai berikut: 

1. setelah pemasangan iklan telah dilakukan, maka bagian produksi harus 

mengirim bukti bahwa iklan sudah terpasang dalam bentuk foto, dan bukti 

foto tersebut digunakan sebagai arsip perusahaan dan sebagai tanda bukti 

kepada klien. 

2. Kemudian setelah bukti diterima, bagian accounting akan membuat invoice 4 

rangkap dan rangkap kedua akan dikirimkan ke klien untuk pelunasan 

pembayaran. 

3. Setelah invoice diterima oleh klien, klien diharuskan untuk melunasi 

pembayaran dengan melakukan transfer ke bank ke rekening perusahaan. 

4. Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari klien, bagian accounting 

mencatat pelunasan piutang dengan membuat jurnal penerimaan kas. 

 

4.1.5 Penghapusan Piutang Tak Tertagih 

Apabila terdapat piutang yang tidak tertagih oleh perusahaan, maka bagian 

akuntansi membuat bukti memorial atas dasar keputusan manajer keuangan untuk 

penghapusan piutang. Setelah itu, bagian akuntansi mencatat berkurangnya piutang 

karena adanya transaksi penghapusan piutang yang tidak tertagih. setelah pencatatan 

pengurangan piutang dilakukan, manajer memeriksa ulang sudah sesuai apa belum 

piutang yang tercatat dengan keadaan piutang yang sebenarnya, apabila sudah sesuai 

bagian akuntansi mencatat transaksi penghapusan piutang kedalam jurnal umum. 

 

4.2 Kuesioner untuk siklus pendapatan di PT Arvindo Ciptagemilang 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 Apakah  klien PT. Arvindo Ciptagemilang 

telah mempunyai bagan organisasi? 

   Klien PT.Arvindo 

Ciptagemilang 

merupakan 
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perusahan-

perusahaan besar, 

yang biasanya 

merupakan 

perusahaan yang 

sudah IPO. 

2 Apakah prosedur akuntansi  PT. Arvindo 

Ciptagemilang telah disusun secara 

tertulis? 

    

3 Apakah secara periodic disusun laporan 

keuangan untuk keperluan manajemen? 

   PT. Arvindo 

Ciptagemilang 

menyusun laporan 

keuangan satu 

tahun sekali, 

biasanya pada 

akhir tahun. 

4 Apakah pencatatan ke dalam buku jurnal 

dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang? 

    

5 Apakah karyawan di bagian akuntansi 

diminta untuk mengambil cuti tahunan? 

    

Tabel 4.2 Kuesioner Pengendalian Internal – Umum 

Buku Praktik Auditing (1) 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 Apakah fungsi pencatatan sales order 

sudah terpisah dari fungsi penerimaan 

kas? 

    

2 Apakah fungsi akuntansi sudah 

terpisah dari fungsi pencatatan sales 

order dan fungsi penagihan piutang? 

    

3 Apakah fungsi akuntansi terpisah dari 

fungsi kas? 

    

4 Apakah transaksi dilaksanakan oleh 

lebih dari satu orang atau lebih dari 
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satu fungsi? 

5 Apakah fungsi akuntansi terpisah 

dengan fungsi keuangan?  

    

6 Apakah dilakukan pemeriksaan 

mendadak (Surprised audit)? 

    

7 Apakah fungsi penagihan piutang 

dilaksanakan berdasarkan tanggal 

jatuh tempo? 

    

8 Apakah hasil perhitungan kas direkam 

dalam berita acara perhitungan kas? 

    

9 Apakah prosedur akuntansi telah 

disusun secara tertulis? 

  

` 

  

10 Apakah perusahaan meyimpan bukti 

transfer uang muka dari klien yang 

disahkan oleh bank yang berkaitan 

yang digunakan oleh klien? 

    

11 Apakah pencatatan ke dalam buku 

besar dilakukan oleh karyawan yang 

berwenang? 

    

12 Apakah dokumen-dokumen yang 

digunakan telah diberi penomoran 

secara urut tercetak? 

    

13 Apakah dokumen-dokumen tersebut di 

otorisasi oleh orang yang berwenang? 

    

14 Apakah surat jalan selalu disesuaikan 

dulu dengan purchase order dari 

klien? 

    

15 Apakah semua penerimaan kas harus 

disetor ke bank? 

   Klien melakukan 

pembayaran 

langsung di setor 

ke rekening bank 

perusahaan. 

 

4.3 Kekuatan dan kelemahan di PT Arvindo Ciptagemilang 
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4.3.1 Kekuatan Sistem Informasi Akuntansi pada PT Arvindo Ciptagemilang 

1. Pencatatan kedalam buku jurnal dilakukan oleh orang yang berwenang, 

karyawan yang melakukan pencatatan adalah orang yang handal dalam hal 

pencatatan laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam pencatatan. 

2. PT Arvindo Ciptagemilang sudah menyusun laporan keuangan secara 

periodic, perusahaan menyusun laporan keuangan satu tahun sekali pada 

akhir tahun.  

3. Fungsi pencatatan sales order yang terpisah degan fungsi penerimaan kas, 

hal ini sangat baik dilakukan agar menghindari kecurangan yang diakukan 

oleh karyawan. Jika fungsi sales order dengan fungsi penerimaan kas 

dilakukan oleh orang yang sama, maka besar kemungkinan terjadi fraud 

yang dilakukan oleh karyawan.  

4. Prosedur akuntansi telah disusun secara tertulis, hal tersebut dapat 

mempermudah karyawan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan 

tugasnya masing-masing. 

5. Pencatatan ke dalam buku besar dilakukan oleh pihak yang berwenang 

mencerminkan sistem otorisasi PT Arvindo Ciptagemilang berjalan dengan 

baik. Tujuannya adalah agar data tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak 

yang tidak berwenang. 

6. Perusahaan menyimpan bukti transfer uang muka yang di setor ke bank oleh 

klien, hall tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa klien telah melakukan 

pembayaran, selain itu agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. 

7. Pada PT. Arvindo Ciptagemilang setiap kegiatan atau aktivitas yang 

memerlukan otorisasi telah dilakukan oleh orang yang berwenang atas 

kegiatan atau aktivitas tersebut. 

8. Pada PT. Arvindo Ciptagemilang penggunaan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan transaksi penjualan telah dibuat dengan menggunakan 

nomor urut cetak, hal tersebut akan memudahkan perusahaan dalam 

melakukan pengecekan terhadap transaksi yang terjadi. 

9. Di PT. Arvindo Ciptagemilang surat jalan harus disesuaikan dulu dengan 

purchase order dari klien, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi salah kirim 

barang yang akan mengakibatkan salah pemasangan iklan. 

10. Di PT. Arvindo Ciptagemilang semua pembayaran dari klien langsung di 

transfer ke rekening bank perusahaan, hal tersebut dilakukan agar tidak 
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terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan mengurangi resiko 

apabila ada pencurian atau bencana lingkungan. 

 

4.3.2 Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi pada PT Arvindo Ciptagemilang 

1. Karyawan dibagian akuntansi di PT Arvindo Ciptagemilang belum diminta 

untuk mengambil cuti tahunan. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan, 

karena pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di bagian akuntansi belum 

pernah diperiksa oleh karyawan lain atau pihak lain. 

2. Transaksi di perusahaan masih dilakukan oleh satu orang dan satu fungsi, 

contohnya fungsi akuntansi dan fungsi keuangan masih dalam satu fungsi. 

Maka dari itu, didalam perusahaan pemisahan fungsi belum dilakukan 

secara jelas. Dengan adanya satu fungsi antara keuangan dan akuntansi 

dapat menimbulkan kecurangan, seperti ketidak jujuran karyawan dalam 

penerimaan pembayaran dan pencatatannya. 

3. Pemeriksaan mendadak (surprised audit) belum diterapkan didalam 

perusahaan, sehingga belum ada auditor yang memeriksa keuangan 

perusahaan, maka dari itu perusahaan belum mengetahui keadaan sebenar-

benarnya terhadap laporan keuangan yang mereka miliki. 

4. Pada masing-masing fungsi atau bagian tertentu belum melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab sesuai dengan yang telah disepakati oleh perusahaan 

secara tertulis. 

5. PT. Arvindo Ciptagemilang belum melakukan kontrol secara keseluruhan 

terhadap prosedur penjualan yang telah ditetapkan. 

6. Pada dasarnya PT Arvindo Ciptagemilang belum menerapkan kriteria COSO 

yaitu aktivitas pengendalian. Namun penerapan sistem informasi akuntansi 

pada siklus pendapatan sebagian sudah sesuai dengan aktivitas 

pengendalian meskipun belum secara keseluruhan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang 

sudah cukup baik, setiap bagian sudah melakukan tugas dan wewenangnya 

sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Siklus pendapatan pada 

PT. Arvindo Ciptagemilang sudah sesuai dengan teori yang ada walaupun 

masih terdapat beberapa masalah-masalah yang terjadi, seperti sistem 
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informasi antara kantor pusat dengan kantor cabang masih belum terintegrasi. 

Perusahaan masih menggunakan e-mail dan fax, sehingga menyebabkan 

informasi yang diperlukan dari pusat ke kantor cabang dan sebaliknya 

bergantung kepada kecepatan internet. Sistem informasi akuntansi yang 

digunakan di PT. Arvindo Ciptagemilang adalah aplikasi java desktop. 

2. Aktivitas pegendalian internal yang diterapkan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang 

pun sudah baik. Namun masih ada masalah-masalah yang terjadi, seperti 

masih belum terpisahnya fungsi akuntansi dan fungsi keuangan sehingga hal 

tersebut mempunyai kemungkinan akan terjadi fraud, serta di perusahaan 

kebanyakan yang masih melakukan penginputan manual menggunakan 

komputer, dikarenakan banyak yang belum mengerti menggunakan sistem 

tersebut. Di PT. Arvindo Ciptagemilang karyawan rata-rata berumur diatas 40 

tahun dan belum ada regenerasi. Selain itu sistem informasi antara kantor 

pusat dan cabang belum menerapkan sistem informasi yang terpadu. 

3. Terdapat kekuatan dan kelemahan dari siklus pendapatan di PT. Arvindo 

Ciptagmilang, dalam pencatatan akuntansi dilakukan oleh orang yang memiliki 

kemampuan dibidangnya serta adanya pemisahan fungsi antara pencatatan 

pemesanan dengan penerimaan kas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kecurangan terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan, semua itu 

merupakan kekuatan yang dimiliki oleh siklus pendapatan di PT. Arvindo 

Ciptagemilang. Walaupun memiliki kekuatan, siklus pendapatan PT. Arvindo 

Ciptagemilang juga memiliki kelemahan diantaranya pemeriksaan mendadak 

(surprised audit) belum diterapkan didalam perusahaan, sehingga belum ada 

auditor yang memeriksa keuangan perusahaan, maka dari itu perusahaan 

belum mengetahui keadaan sebenar-benarnya terhadap laporan keuangan 

yang mereka miliki. 

 

5.2 Saran 

1. Memperbaiki flowchart yang sudah ada, misalnya dengan melengkapi 

flowchart yang sudah ada dengan alur yang sebenarnya terjadi didalam 

perusahaan dan membuat format dalam pembuatan flowchart, seperti ukuran 

huruf, font, serta warna yang digunakan dalam pembuatan flowchart agar 

flowchart terlihat rapi.  

2. Melakukan pelatihan karyawan agar lebih kompeten dan peka terhadap 

perkembangan teknologi yang berlangsung dengan memaksimalkan 
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kemampuan karyawan lama yang rata-rata berpengalaman diatas 20 tahun di 

bidang jasa periklanan untuk bertindak sebagai panutan sekaligus pelatih bagi 

karyawan-karyawan tersebut. 

3. Seharusnya sistem yang digunakan oleh PT. Arvindo Ciptagemilang 

menggunakan sistem yang terintegrasi dengan fungsi dan dengan cabang 

perusahaan. Misalnya, PT. Arvindo Ciptagemilang dapat menggunakan SAP 

Business One, SAP Business One merupakan ERP yang ditujukan untuk 

usaha kecil dan menengah dengan memberikan pelayanan berupa dapat 

memproses pengumpulan data, analisa data serta meramalkan kinerja 

berdasarkan data yang ada dengan berbasis IT. 
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