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BAB I
PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah
Pada Era Globalisasi saat ini dunia usaha dihadapkan pada situasi dan kondisi persaingan yang semakin ketat yang menuntut perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sejalan dengan tingginya tingkat persaingan, perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, maka peranan informasi menjadi sangat penting demi kemajuan perusahaan. Informasi yang cepat, akurat dan berdaya guna merupakan sarana bagi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan dan sebagai pelaporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Maka setiap perusahaan harus mempunyai kualitas sistem akuntansi yang baik dari segi pendidikan, keahlian ataupun keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.
1
Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan utama dalam menunjang efektivitas dan efisiensi suatu proses bisnis perusahaan terutama dalam hal pertukaran dan pengolahan informasi. Pertukaran informasi yang cepat, tepat, dan akurat penting untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor, tak terkecuali dalam dunia perbankan. Semakin pesatnya pertumbuhan kegiatan dalam dunia perbankan telah mendorong peningkatan pemakaian jasa perbankan yang mengakibatkan timbulnya suatu lalu lintas aktivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dana nasabah yang perlu dipantau lebih lanjut oleh pihak manajemen bank, sehingga diperlukan peranan khusus dari sistem informasi untuk menunjang kegiatan perbankan tersebut.
Untuk menjalankan kegiatannya dengan efektif dan efisien, sebuah perusahaan memerlukan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukungnya. Kebutuhan ini akan terpenuhi dengan adanya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi harus dirancang dan digunakan secara efektif, karena informasi akuntansi merupakan bagian yang paling penting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen.
Fenomena perkembangan  bank syariah dalam melakukan kegiatannya bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi akuntansi syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada diperbankan syariah. Sudah menjadi sesuatu yang sangat relatif bila dikatakan bahwa sebuah aplikasi teknologi perbankan syariah itu baik atau lebih baik dari aplikasi yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan suatu perusahaan apabila sistem informasi akuntansi tidak baik akan menimbulkan suatu gejala yang merugikan. Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan keseluruhan prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga menjadi informasi yang diperlukan sebagai alat bantu pimpinan perusahaan dalam melakukan pengawasan kerja. 
Peranan sistem informasi akuntansi khususnya dalam hal pemberian kredit diperlukan untuk mendukung penyediaan transaksi yang handal dan akurat, memperkecil terjadinya redudansi data, menyediakan kapasitas penyimpanan data yang baik dan mudah diakses, mendukung pengambilan keputusan khususnya dalam melakukan analisis kelayakan kredit, serta mendukung pemrosesan data menjadi informasi yang berguna untuk pihak manajemen dalam bentuk jurnal, laporan, dan dokumen.
Sistem akuntansi pada bank sangat berbeda dengan sistem akuntansi pada perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, sistem  akuntansi yang dijalankan adalah untuk menghasilkan laba. Sedangkan sistem akuntansi perbankan adalah sistem akuntansi yang kegiatannya fokus dalam pemberian jasa-jasa yang meliputi penerimaan dana dari masyarakat, penyimpanan dana milik masyarakat, dan pemberian kredit untuk masyarakat. Proses akuntansi bank berkembang dari teknik-teknik akuntansi tradisional untuk kepentingan pencatatan, penganalisaan, dan penafsiran data keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berminat dan membutuhkan informasi  tersebut. Berbeda dengan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur  yang mengurus harta kekayaan milik perusahaan sendiri, maka bank pada umumnya mengurus harta kekayaan pihak lain. Biasanya, akuntansi perusahaan  secara umum hanya mencakup informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mengendalikan jalannya perusahaan sertauntuk menghitung rugi laba. Akuntansi bank dituntut untuk lebih lengkap dan lebih teratur dalam mengelola manajemen dan akuntansi perusahaan agar nasabah dapat dilayani secara efektif dan efisien. Setiap bank harus menyimpan catatan-catatan untuk kepentingan penyediaan data bagi kebutuhan laporan, tentang kondisi bank, laporan tentang  pendapatan dan biaya, serta untuk perhitungan pajak. Adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari pemerintah mengenai perbankan, mendorong bank menyusun laporan keuangan yang seragam.  
Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, lembaga keuangan bank mempunyai peranan strategi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) dari penabung kepada peminjam (borrowers).  
Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan  dan keuntungan tersendiri.Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2004). hal. 109
Produk penghimpunan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan dengan menggunakan prinsipwadi’ahdan mudharabah. Dalam produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip Mudharabah aplikasi prinsipnya adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan  akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. 
Dalam produk penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Selain dari tiga macam bentuk simpanan dana pihak ketiga tersebut yaitu giro, deposito dan tabungan.Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 20Pengembangan produk bank syariah pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional. Hanya saja ada perbedaan istilah, pada bank syariah simpanan menggunakan istilah produk penghimpunan dana dan kredit menggunakan istilah pembiayaan.  
Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan  prinsp-prinsip Syariah. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi,(Yogyakarta: Ekonisia,2008), hal 27Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata caraberoperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada kententuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist.
Kemenarikan dan alasan peneliti melakukan penelitian di BNI Syariah  Kediri, karena BNI Syariah telah memberikan layanan internet banking, SMS banking bahkan kartu kredit syariah agar lebih praktis dan nyaman dalam setiap transaksi, selain itu Bank Syariah mengeluarkan 2,5% dari keuntungan tahunannya untuk dizakatkan. Dengan menggunakan layanan Bank Syariah, secara tidak langsung turut berzakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga nasabah merasa tertarik dan berminat untuk menanamkan dana pada BNI Syariah Kantor CabangKediri.
BNI Syariah Kediri, sebagai tempat penyimpan dan peminjaman keuangan umat Islam di wilayah kabupaten Kediri terkesan sangat baik, sehingga BNI Syariah Kantor CabangKediri mempunyai peran yang strategis dalam melayani perekonomian masyarakat, terutama dalam memberikan sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan penghimpunan dana nasabah. 
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah Di Bni Syariah Kantor Cabang Kediri”.


Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah  penelitian sebagai berikut:  
	Apakah aktivitas operasional sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Kediri?
	Apakah aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri?
	Apakah aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan  penelitian sebagai berikut: 
	Untuk mengujipengaruh aktivitas operasional sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
	Untuk mengujipengaruh aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
Untuk menguji pengaruh antara aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.

Hipotesis Penelitian 
Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Hipotesis adalah dua pengertian yang terlebih dahulu harus dipahami sebaik-baiknya di dalam mempelajari dasar-dasar penyelidikan karena kedudukan kedua pengertian tersebut sangat penting dan sangat sentral.
Berdasarkan anggapan dasar, maka hipotesis yang relevan dengan penelitian ini berbunyi:
	Aktivitas operasional sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
	Aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
	Aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.





Kegunaan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  hasil  yang  akan  dicapai  diharapkan  akan membawa manfaat yang banyak, antara lain adalah sebagai berikut:
	Kegunaan teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah, terutama berkenaan dengan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
Kegunaan praktis
Bagi Peneliti
Tambahan wawasan pengetahuan dalam dunia praktisi yang sangat berharga untuk disinkronkan dengan pengetahuan teori yang diperoleh pada saat menempuh ilmu di IAIN Tulungagung.
b.   Bagi BNI Syariah Kantor Cabang Kediri
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi BNI Syariah Kantor Cabang Kediri pihak untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah Di Bni Syariah Kantor Cabang Kediri sehingga dapat menentukan langkah-langkah bagi kinerja guna meningkatkan kinerja karyawannya.
	c.Bagi peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan  khususnya  bagi  pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.
Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 
Ruang Lingkup
BNI Syariah Kantor CabangKediri merupakan tempat penyimpan dan peminjaman keuangan masyarakat di wilayah kabupaten Kediri.  BNI Syariah Kantor CabangKediri terletak di Kantor Cabang Kediri Hayam Wuruk Trade Center Jl. Hayam Wuruk Kediri. Variabel-variabel dalam penelitian ini  meliputi varibel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi (X), aktivitas operasional sistem informasi akuntansi (X1) dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi (X2). Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri. Respondennya adalah karyawan BNI Syariah. Lokasi penelitian adalah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri. 
	Keterbatasan Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan serta untuk menghindari pembicaraan yang simpang siur dan untuk menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penulisan ini perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui hasil yang diteliti.
Adapun pembatasannya adalah sebagai berikut:
	Aktivitas operasional sistem informasi akuntansi di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.

Aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
Pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
	Pengaruh aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.

Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengiterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah di BNI Syariah Kediri”.
	Penegasan Konseptual 
	Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 79

Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Andi. 2005), 43
Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi keuangan untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.
	Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengumpulkan, menggolongkan, mengolah dan menganalisis data masukan (input) menjadi keluaran (output) yang berupa informasi keuangan yang relevan dan mengkomunikasikan informasi keuangan tersebut kepada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan  adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 1997),  hal. 348
	Penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan menghimpun.
Dana adalah uang yang disediakan atau dihimpun untuk tujuan tertentu.Daryanto, Kamus Bahasa......, hal. 152
	Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn dengan pihak kreditur.
	Nasabah adalah orang yang punya rekening atau kata lain orang yang menggunakan jasa simpan pinjam dalam dunia perbankan.Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia,(Surabaya: Apollo, 1997),  hal. 564.
2.	Penegasan Operasional 
Secara operasional yang dimaksud pengaruhsistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri adalah penelitian kuantitatif yang berfokus pada sistem informasi akuntansi dibuat untuk memudahkan manajemen dalam mendapat informasi yang tepat, cepat dan dapat dipercaya bagi pengendalian bank syariah, khususnya dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri. 



















BAB II
LANDASAN TEORI

A.  Sistem Informasi Akuntansi
Sistem 
Pengertian sistem menurut Gardon adalah kumpulan atau grup dari sub sistem atau bagian atau komponen apapun  baik fisik maupun non fiik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.B. Gordon Davis, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1999), hal. 67.
Jogiyanto menyatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.HM. Jogiyanto, Analisis dan Desain Sistem Informaasi, (Yogyakarta: Andi, 2005: 34)
Mc Leod menyatakan bahwa sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan.JR Raymond McLeod, Sistem Informasi Manajemen, diterj. Sukardi dan Teguh, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. 29.  Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
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Demikian pula definisi yang dinyatakan oleh O’Brien bahwa sistem adalah sebuahkelompok komponen yang saling terhubung dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dengan menerima input dan memproduksi output dalam sebuah proses informasi yang terorganisasi. James A O’Brien, introduction to Inform System Essential for the EBusinnes Enterprise. (Eleventh Edition: McGraw Hill, America, 2003), hal. 8 Sistem, sebagaimana yang dinyatakan oleh O’Brien memiliki paling tidak ada tiga fungsi yang meliputi: 
	Input. Melibatkan perolehan dan penyusunan atas elemen-elemen yang memasuki sistem untuk kemudian diproses. Contoh: bahan baku.

Proses. Melibatkan proses transformasi yang mengkonversikan input menjadi output. Contoh : perhitungan matematika.
Output. Melibatkan pentransferan elemen-elemen yang dihasilkan dari proses transformasi padatujuan akhir. James A O’Brien, introduction to Inform System,.hal. 9
Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari rangkaian beberapa komponen yang saling berhubungan, berinteraksi untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi tujuan untuk merancang sistem adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
	Informasi

 Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood, informasi adalah suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan.”George H.Bodnar dan William S.Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi, diterj. Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati, (Yogyakarta: Andi, 2004) hal. 3. Informasi  merupakan data yang berguna untuk diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.
Sedangkan menurut M. Fakhri Husein mendefinisikan informasi adalah data yang telah telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi manusia.M. Fakhri Husein, Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 3
Dari beberapa definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, menggambarkan suatu kejadian (event) dan kesatuan nyata (fact and entity) dan digunakan untuk pengambilan keputusan.”
	Akuntansi

Akuntansi (accounting) dapat dipahami sebagai suatu proses kegiatan mengolah data keuangan (input) agar menghasilkan informasi keuangan (output) yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang bersangkutan.            
Menurut Tata Sutrabi akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode.Tata Sutabri, Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 2
            Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem informasi, mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses dan mengomunikasikan informasi ekonomi mengenaiu suatu entitas ke berbagai kelompok orang.Bodnar dan Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi…, hal. 3
Menurut Santoso yang  dimaksud dengan akuntansi adalah cara atau metode yang digunakan  untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Akuntansi didefinisikan menurut 2 (dua) kelompok proses transaksi keuangan, yaitu : 
a.  Secara Manajerial 
Secara manajerial, akuntansi diartikan sebagai suatu sistem informasi keuangan dengan input yang berupa  bukti transaksi dan output berupa laporan keuangan. 
b.  Secara Teknis 
Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai suatu proses atau seni pencatatan (recording), pengelompokkan (classifying), pengikhtisaran (summarizing), dan pelaporan (reporting) transaksi-transaksi keuangan dengan suatu metode tertentu yang untuk selanjutnya dianalisis atau interpretasi guna pengambilan suatu keputusan.Ruddy Tri Santoso,  Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan, (Yogyakarta : Andi Offset,  1997), hal. 3-4
Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  akuntansi sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan.
	Sistem Informasi Akuntansi 

	Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan.Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 4 Tugas awal dari sistem informasi akuntansi adalah mengenal transaksi-transaksi yang akan diproses oleh sistem. Seluruh pertukaran keuangan dengan entitas-entitas lain harus direfleksikan dalam laporan keuangan perusahaan.
Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Secara lebih luas yaitu mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi.Amir Abadi Jusuf, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 6
Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggungjawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan, serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. 
	Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dibuat untuk memudahkan manajemen dalam mendapat informasi yang tepat, cepat dan dapat dipercaya bagi pengendalian perusahaan. Dengan adanya informasi yang dibutuhkan, manajemen dapat melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan penyelewengan wewenang peusahaan.
Tujuan dari setiap sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi bagi berbagai pemakai atau pengguna. Pemakai ini mungkin dari internal seperti manajer, atau dari eksternal seperti pelanggan.
Tujuan sistem informasi akuntansi secara khusus adalah sebagai berikut.
	Untuk mendukung operasi harian. 
	Untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern perusahaan.

Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.Husein, Sistem Informasi..., hal.5-6.
Mardi menyarankan bahwa tujuan sistem informasi akuntansi adalah: 
	Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang. Pengelolaan perusahaan selalu mengacu kepada tanggung jawab manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan sistem informasi membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal melalui laporan laporan keuangan tradisional dan laporan diminta lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan oleh seluruh jajaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.

Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi menyediakan informasi guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.
Sistem inforomasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi setiap satuan tugas dalam berbagai level manajemen, sehingga dapat lebih produktif.Mardi, Sistem Informasi…, hal. 4
	Komponen sistem informasi akuntansi

Komponen pokok dalam sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut.
	Pelaku

Pelaku yaitu orang yang bertindak sebagai operator sistem atau orang yang mengendalikan dan melaksanakan berbagai fungsi.
	 Prosedur

Prosedur yang digunakan yaitu manual dan otomatis, yang dalam kegiatan mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis perusahaan.
	Perangkat lunak 

Perangkat lunak (software) dipakai untuk mengolah data perusahaan. Kebedaan komputer, alat pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan merupakan infrastruktur teknologi informasi. Mardi, Sistem Informasi…, hal. 6
	Subsistem Sistem Informasi Akuntansi 

Subsistem sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua subsistem yaitu:
	Aktivitas operasional 

Subsistem aktivitas operasional merupakan subsistem dari mulai terjadinya aktivitas transaksi atau kejadian-kejadian ekonomis sampai terekamnya transaksi tersebut ke dalam bentuk dokumen-dokumen. Nugroho Widjajanto, Sistem Insformasi Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 16 Subsistem aktivitas operasional terbagi ke dalam empat bagian yaitu:
	Subsistem pendapatan yang mencakup kegiatan penjualan barang atau jasa yang merupakan faktor output atau produk perusahaan.

Subsistem pengeluaran yang mencakup kegiatan pengadaan bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu berikut biaya faktor input lainnya.
Subsistem produksi yang mencakup kegiatan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi produk.
Subsistem keuangan yang mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang sebagai akibat dari daur pendapatan, pengeluaran dan produksi. Nugroho Widjajanto, Sistem Insformasi Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 16
	Aktivitas penyusunan laporan 
Pelaporan dalam sistem akuntansi dibuat berdasarkan masukan yang diterima dari subsistem operasional perusahaan, pelaporan dalam sistem informasi akuntansi penting artinya sebagai alat pengendalian keuangan perusahaan. Laporan ini sangat diperlukan oleh manajemen sebagai alat pembuat perencanaan maupun pembuat keputusan, demikian juga pihak dari luar perusahaan yang dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja perusahaan selama periode akuntansi. Mardi, Sistem Informasi…, hal. 8 
Subsistem pelaporan ini merupakan kompilasi hasil kerja yang dihasilkan oleh sistem buku besar beserta buku pembantunya, serta beberapa penyesuaian yang diperlukan dan ringkasan hasil aktivitas operasional perusahaan. Subsistem penyusunan laporan keuangan merupakan pusat dari sistem informasi perusahaan, karena subsistem ini melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber kegiatan. Aktivitas mengumpulkan data terdiri atas: informasi transaksi yang dihasilkan oleh subsistem operasi, informasi mengenai kegiatan pendanaan dan investasi. Informasi terkait dengan anggaran yang disusun oleh bagian anggaran informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian yang telah disusun. 
Berdasarkan informasi di atas, data akan digunakan sebagai bahan menyusun berbagai laporan guna kepentingan internal maupun eksternal. Laporan dapat dihasilkan secara periodik maupun sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Selain menghasilkan laporan periodik, sistem penyusunan laporan juga harus didesain sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diminta oleh berbagai jajaran dalam organisasi. Kebutuhan informasi dapat dijadikan sebagai pembanding antara  kegiatan yang telah ditargetkan dengan hasil kerja yang dilaporkan. 
Penyusunan laporan terdiri atas  empat aktivitas dasar yaitu:
	Melaksanakan pemuktahiran tarnsaksi buku besar

Menyusun ayat jurnal penyesuaian 
Aktivitas pelaporan keuangan 
Penyajian laporan bagi manajerial. Mardi, Sistem Informasi hal. 9
Untuk lebih jelasnya mengenai subsistem sistem informasi akuntansi dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:
Skema 2.1 
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Sumber: Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, 2011,  hal. 7.
Skema di atas menjelaskan subsistem sistem informasi akuntansi dalam kegiatan proses bisnis perusahaan yang terdiri dari dua kelompok aktivitas yaitu 1) tahapan operasional dan 2) tahapan pelaporan.

B.  Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah 
1.  Produk Penghimpunan  Dana
a.  Pengertian Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 69
Sedangkan, pengertian simpanan menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank, adalah: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.Rachmat Firdaus, Manajemen Dana Bank..., hal. 9
Dari kedua pengertian di atas, simpanan dana masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya. Dalam bank syariah produk penghimpunan dana menggunakan prinsip wadi’ah dan mudharabah.
b.  Prinsip-prinsip Penghimpunan Dana
Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana perlu diperhatikan beberapa prinsip agar proses penghimpunan dana berjalan dengan baik, sebagai mana dijelaskan oleh Rachmat Firdaus dalam bukunya Manajemen Dana Bank sebagai berikut:
	Efisiensi
	Efektivitas

Jangka waktu
Bersaing secara sehat
Syarat-syarat lain”.Rachmat Firdaus, Manajemen Dana Bank..., hal. 14
Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut.
	Efisiensi

Biaya dana harus efisien sedemikian rupa sehingga lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari penggunaannya.
	Efektivitas

Penggunaan dana yang berhasil dihimpun harus tepat dan terarah, sehingga memperkecil risiko sampai batas minimal serta secara langsung atau tidak langsung disamping menguntungkan bagi bank, juga berperan positif terhadap peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
	Jangka waktu

Jangka waktu atau lamanya pengendapan dana yang terhimpun harus lebih panjang dari jangka waktu penggunaannya agar terhindar dari mismatch jangka waktu.
	Bersaing secara sehat

Dalam upaya penghimpunan dana, bank tidak boleh bersaing secara curang sesuai dengan kode etik Bank Indonesia yang mengatakan bahwa seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
	Syarat-syarat lain

Syarat-syarat lain yang mengikat bank atas dana yang dihimpun harus lebih ringan dari syarat-syarat penggunaannya.
c.   Jenis-jenis Produk Penghimpunan Dana
	Giro Wadi’ah

Giro wadi’ah pada dasarnya sama dengan produk giro pada bank konvensional. Hanya saja yang membedakan antara keduanya pada bank syariah tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening wadi’ah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadi’ah). Sedangkan pada bank konvensional nasabah akan mendapatkan bunga giro setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan Safri Harahaf,dkk dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, yang mengatakan bahwa: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.Sofyan Safri Harahaf, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), 69.
Sedangkan, pengertian giro wadi’ah dijelaksan oleh Wiroso dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, mengatakan bahwa: “Giro wadi’ah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”. Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: Grasindo, 2005), 22
Dari pengertian di atas, prinsip wadi’ah yang digunakan adalah dengan prinsip wadi’ah yad dhamanah. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi’ah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dana titipan tersebut. Pemilik giro wadi’ah dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. 
Dari pengertian di atas, giro wadi’ah mempunyai karakteristik bahwa dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial seperti pembiayaan. Keuntungan dari pemyaluran dana menjadi milik bank sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank. Giro wadi’ah dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan cek, bilyet giro atau dengan pemindahbukuan. Pemilik rekening giro wadi’ah akan memperoleh bonus dari bank, namun tidak diperjanjikan di muka karena takut akan melanggar prinsip syariah.
	TabunganWadi’ah
Tabungan wadi’ah pada dasarnya sama dengan produk tabungan pada bank konvensional. Hanya saja yang membedakan antara keduanya pada bank syariah tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening wadi’ah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadi’ah). Sedangkan pada bank konvensional nasabah akan mendapatkan bunga tabungan setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan Safri Harahap, dkk., dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, sebagai berikut:

“Tabungan wadi’ah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu”.Sofyan Safri Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah..,  70.
Dalam transaksi dengan prinsip wadi’ah harus dipenuhi rukun wadi’ah, yaitu:
	Barang yang dititipkan;

b. Orang yang menitipkan/penitip;
c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan;
d. Ijab Qabul.
	TabunganMudharabah
Tabungan yang menerapkan akadmudharabahmengikuti prinsip-prinsip akadmudharabah. Diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antarashahibul maal(dalam hal ini nasabah) denganmudharib (dalam hal ini bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup. Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan Safri harahaf, dkk., dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, mengatakan bahwa: “Tabunganádalah simpanan  yang penarikannya hanya dapat dilakukan  menurut syarat-syarat  tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.Sofyan Safri Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah..,.,73

Sedangkan, pengertian tabungan mudharabahmenurut Wiroso, dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, sebagai berikut: “Tabungan mudharabahadalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadi’ah”.Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi, 46.
Dari pengertian di atas, tabungan mudharabah merupakan tabungan dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
	DepositoMudharabah
Bank syariah menerapkan akad mudharabahuntuk deposito. Dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Akad mudharabahmensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Pengertian deposito menurut Wiroso dalam bukunya Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, mengatakan bahwa:“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi, 54

Deposito dengan prinsip mudharabah merupakan suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/mudharib akan memberitahukan kepada pihak deposan (shahibul maal) mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.  Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dimuka.


2.	Pengelolaan Dana 
Bank syari’ah adalah lembaga perantara antara pemilik dana dengan pemakai dana. Disini bank mengambil peran pemilik dana untuk mengelola dana tersebut dengan cara menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana.
Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tingi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya.
Dana yang telah berhasil dihimpun  dari berbagai sumber tersebut di atas, perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, karena penempatan dana mempunyai beberapa tujuan yaitu : 
	Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup. 

Untuk mempertahankan kepercayaan  masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. 
Untuk mencapai tujuan tersebut,  alokasi dana bank  perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga pada saat diperlukan, semua kepentingan nasabah dapat dipenuhi. 
Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dasar :
	Prioritas penggunaan dana 

Menurut Santoso alokasi dana bank berdasarkan prioritas penggunaan terdiri atas: Santoso,  Prinsip Dasar Akuntansi.., hal. 125
1) Cadangan primer (primary reserve), merupakan prioritas pertama dan yang paling utama dalam alokasi dana bank. 
	Cadangan sekunder (secondary reserve), merupakan prioritas kedua dan sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer. 

Penyaluran kredit, merupakan prioritas ketiga dalam alokasi dana bank setelah mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangan sekunder.
Investasi portofolio, merupakan prioritas terakhir dalam alokasi dana bank dimana dana yang dialokasikan dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dana dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. 


	Sifat aktiva 

Alokasi dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana bank kedalam bentuk-bentuk aktiva, yaitu : 
1) 	Penanaman dana dalam aktiva produktif 
Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Komponen aktiva produktif terdiri atas kredit yang diberikan, penempatan pada bank  lain, surat-surat berharga dan penyertaan modal. 
2) 	Penanaman dana dalam aktiva tidak produktif
Aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank kedalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva tidak produktif terdiri atas alat-alat likuid atau  cash asset  serta aktiva tetap dan inventaris.

C.	Pengaruh Aktivitas Operasional Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah 
Aktivitas operasional merupakan subsistem dari mulai terjadinya aktivitas transaksi atau kejadian-kejadian ekonomis sampai terekamnya transaksi tersebut ke dalam bentuk dokumen-dokumen.Nugroho Widjajanto, Sistem Insformasi Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 16 Subsistem aktivitas operasional terbagi ke dalam empat bagian yaitu:
	Subsistem pendapatan yang mencakup kegiatan penjualan barang atau jasa yang merupakan faktor output atau produk perusahaan.

Subsistem pengeluaran yang mencakup kegiatan pengadaan bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu berikut biaya faktor input lainnya.
Subsistem produksi yang mencakup kegiatan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi produk.
Subsistem keuangan yang mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang sebagai akibat dari daur pendapatan, pengeluaran dan produksi.Nugroho Widjajanto, Sistem Insformasi Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 16
Pengaruh aktivitas operasional sistem informasi akuntansi dengan dana yang telah berhasil dihimpun  dari berbagai sumber sangat penting, karena masih dana tersebut masih perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

D.	Pengaruh Aktivitas Penyusunan Pelaporan Sistem Informasi Akuntansi TerhadapPengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah 
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Zaki Baridwan,  Intermediate Accounting, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hal. 17 Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/119/KEP/DIR  tanggal 25 Januari 1995  Laporan keuangan bank terdiri dari neraca, laporan komitmen dan kontijensi, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.  

1.  	Neraca 
Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Al Haryono Jusup,  Dasar-Dasar Akuntansi, (Yogyakarta : BPFE, 2001), hal. 21. Sedangkan menurut Baridwan neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Yang mana keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva.Baridwan, Intermediate Accounting…, hal. 18
Aktiva dan kewajiban dalam penyajiannya pada neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar atau  tidak lancar, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuidasi dan jatuh tempo. Setiap aktiva produktif disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau penempatan bank dikurangi dengan  penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari masing-masing aktiva produktif yang bersangkutan.  
2.  Laporan Komitmen dan Kontijensi 
Laporan ini wajib disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal  laporan. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang  tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau  tidak terjadinya  satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.  
3.  Laporan Laba/Rugi 
Laporan laba rugi sisusun  dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu  periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Jusup,  Dasar-Dasar…, hal. 24
Perhitungan laba/rugi wajib disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Perhitungan laba/rugi bank  disusun dalam bentuk berjenjang yang menggambarkan  pendapatan atau beban  yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan laiannya. Cara penyajian laporan laba/rugi bank antara lain wajib memuat secara rinci unsur pencapatan dan beban, unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara  pendapatan beban yang berasal darikegiatan operasional dan non operasional.  
4.  Laporan Arus Kas 
Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Baridwan, Intermediate Accounting…, hal. 41-42 Laporan ini harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan dan harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank tanpa memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh pada kas. 

5. 	Catatan Atas Laporan Keuangan  
Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posdevisa netto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harga dan penyaluran kredit pengelolaan.
Pengaruh aktivitas pelaporan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana nasabah sangat penting, karena aktivitas pelaporan mencakup empat aktivitas dasar yaitu: melaksanakan pemuktahiran transaksi buku besar, menyusun ayat jurnal penyesuaian, aktivitas pelaporan keuangan dan penyajian laporan bagi manajerial.

E.	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah dilihat dari Perspektif Islam
Sebagaimana yang dijelaskan didalam al-Qur’an surat an-nisa ayat 58.


Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum diantara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. (Q.S. An-Nisa’: 58)”. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 128

Sebagaimana yang dijelaskan didalam al-Qur’an surat al-baqarah ayat 282.


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah: 282)Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 128

F.	Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir  merupakan paradigma penelitian yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Sugiono, Metode Penelitian Adminitrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, (Bandung: Alfabeta, 2006),  43.
Kerangka Berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai  berikut:
Skema 2.2
Kerangka Berfikir
Aktivitas 
Operasional Sistem informasi akuntansi  
(X1)


Sistem informasi akuntansi  (X)
Pengelolaan penghimpunan dana nasabah
(Y)


Aktivitas penyusunan laporanSistem informasi akuntansi  
(X2)





Sumber: Data diolah, 2014 

Keterangan: 
X	: 	Sistem informasi akuntansi (X) (Variabel bebas: Independen)
X1 : Aktivitas Operasional Sistem informasi akuntansi  (Variabel bebas: Independen)
X2 : Aktivitas Penyusunan laporan Sistem informasi akuntansi  (Variabel bebas: Independen)
Y 	:	Pengelolaan penghimpunan dana nasabah (variabel terikat: dependen)
			Penelitian ini hanya akan menggali data berupa informasi tentangpengaruh  aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor CabangKediri. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus statistik uji Regresi Bergandadengan bantuan program SPSS 21.0.

G.  Penelitian Terdahulu
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Elisigit Pranoto Elisigit Pranoto. Sistem pertanggungjawaban dan pengelolaan dana nasabah bank syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia cab. Padang). Skripsi, Universitas Andalas Malang(padang: Skripsi tidak diterbitkan, 2008)

Rumusan masalah dalam penelitiannya adalah 1) apa bentuk produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dan hambatan-hambatan yang dihadapi; 2) apa bentuk investasi Bank Syariah dalam menyalurkan dana pada masyarakat dan permasalahan- permasalahan yang muncul dalam penyaluran tersebut; 3) bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana nasabah oleh Bank Syariah dibanding dengan bank konvensional.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang relatif masih baru. Kemunculan lembaga ni diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini memberikan peluang bagi terbentuk dan berkembangnya perbankan syariah, apalagi setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahur 1998, dikarenakan keberadaannya yang belum lama, perbankan syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun Tanggung jawab baik syariah dalam melakukan pangelolaan dananya. Sehingga masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa Bank Syariah hanyalah pergantian nama dari bank-bank sebelumnya (Bank Konvensional). Padahal dalam pengelolaan dananya sangatlah berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional. 
Studi penelitian yang telah dilakukan oleh SyukriaNasutionSyukriaNasution, Sistem informasi akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Intern Kas Pada PT. BPR Syariah Bank Al-Washliyah Medan, Skripsi, Fakultas Ekonomi , Universitas Gunadarma(Medan:Skripsi tidak diterbitkan, 2008)
Rumusan masalahnya adalah 1) Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan di PT. BPR Syariah Bank Al-Washliyah Medan sudah memadai sehingga dapat mendukung pengendalian intern penerimaan? 2) Apakah pengeluaran kas yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Bank Al-Washliyah Medan sudah memadai sehingga dapat mendukung pengeluaran kas. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan data primer seperti hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan data sekunder seperti struktur organisasi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observsi, dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Bank Al-Washliyah Medan sudah cukup memadai dalam mendukung pengendalian intern. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas  sudah melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab fungsional yang tepat. Dalam hal ini perusahaan sudah melakukan pemisahan fungsi akuntansi dan fungsi penyimpanan. adanya bagian khusus yang menangani pembiayaan. Perusahaan juga sudah menggunakan dokumen dan catatan akuntansi yang memadai.  

Penelitian berikutnya yang dijadikan acuan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlola Hidayat Siti Nurlola Hidayat. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Utama Depok,Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma,(Depok : Skripsi tidak diterbitkan, 2012) bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi pembiayaan musyarakah ini sudah sesuai dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dianalisis. Selain itu dengan menggunakan rekomendasi pengendalian internal menurut COSO yang terdiri dari lima elemen, lima diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalain dan informasi komunikasi, dapat dikatakan sistem informasi akuntansi pada pembiayaan muyarakah yang diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Utama Depok cukup memadai dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pada pengawasanya terdapat kelemahan yaitu belum terpenuhinya prinsip bank syariah secara menyeluruh dalam hal ini adalah prinsip keadilan.
Studi penelitian yang telah dilakukanoleh Yulita MaulidaYulita Maulida..Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Pertani (Persero).Jurnal,  Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia2013yakni Hasil dari penelitiannya adalah 1) Sistem penggajian pada PT. Pertani (Persero) sudah berjalan cukup baik. Karena sudah adanya pemisahan tugas dalam fungsi pembuatan daftar gaji dan fungsi pembayaran gaji. Sehingga mencegah memungkinkan terjadinya pembayaran dan pembuatan gaji yang fiktif dan meminimalkan kecurangan atau penyalahgunaan dalam pembayaran gaji. 2) Sistem Informasi Akuntansi Penggajian yang telah diterapkan oleh PT. Pertani (Persero) telah dilengkapi Sistem Pengendalian Intern yang memadai karena memenuhi unsur-unsur Pengendalian Intern yaitu: a) Lingkungan pengendalian, b) Perkiraan risiko yang timbul, c) Aktivitas pengendalian, d) Informasi dan komunikasi, d) Pengawasan
Studi Farida Sunaryo Farida Sunaryo, Akuntansi Penerimaan Dana dan Pengelolaan Dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, (Blora: Skripsi tidak diterbitkan, 2007) bahwa Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa sumber utama dana yang diperoleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora berasal dari simpanan masyarakat (giro, tabungan, dan deposito), Traveller Cheques dalam valuta rupiah, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan modal bank. Pengelolaan dana yang utama adalah pemberian kredit, terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK), dan lain-lain. Catatan akuntansi yang digunakan adalah bukti transaksi, buku harian, buku besar (ledger), neraca saldo (trial  balance), adjustment,  worksheet (neraca lajur), dan  financial  reporting.  Dokumen yang digunakan adalah slip setoran tabungan, slip penarikan tabungan, slip untuk  giro, slip untuk deposito berjangka, slip pengiriman uang, bukti-bukti dan dokumen pemberian kredit, jurnal dan rekapitulasi harian.   
Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaannya yakni sama-sama membahas tentang sistem informasi akuntansi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa pada penelitian terdahulu membahas tentang sistem pertanggungjawaban dan pengelolaan dana nasabah bank syariah diperoleh hasila penelitiannya perbankan syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun Tanggung jawab baik syariah dalam melakukan pangelolaan dananya, penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan musyarakah sudah cukup memadai dalam mendukung pengendalian intern, sedangkan penelitian ini difokuskan pada penagruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah Kantor Cabang Kediri.


















BAB III
METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Metode penelitian merupakanstrategi umum yang dipakai dalam pengumpulan data dan menganalisis data yang diperlukan guna menjawab  permasalahan  yang  dihadapi,  penggunaan metode ini dimaksudkan untuk  menemukan dan mengumpulkan data yang valid, akurat, serta signifikan dengan masalah yang  diangkat, sehingga diperlukan sebagai pengungkapan masalah yang dipakai.	
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menyajian datanya dalam bentuk angka dan menggunakan pendekatan deduktif-induktif.Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 39 Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerkal(angka) yang diolah dengan metode statistika. Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 5
48
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosatif. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala”.Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF), 2006), 45. Penelitian asosiatif ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bentuk hubungan ini bersifat sebab akibat (kausal), yaitu hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari variabel bebas aktivitas operasional (X1) dan aktivitas penyusunan laporan (X2) terhadap variabel terikat Pengelolaan Penghimpunan dana nasabah (Y).

Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian
Populasi Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dengan demikian populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki.Ahmad Tanzeh, Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: eLKAF, 2006), 50. Sedangkan pendapat lain, populasi adalah “Sekelompok subjek baik manusia, gejala, nilai tes ataupun peristiwa.Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990), 93. Pengertian populasi menurut Marzuki adalah keseluruhan bahan atau elemen yang diselidiki.Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), 52.
Populasi ini bisa berupa manusia, suatu gejala, benda/barang, bahan tulisan atau apa saja yang dapat membantu atau mendukung penelitian tersebut “metodologi penelitian kuantitatif” bahwa populasi dapat dibedakan atas populasi tak hingga dan populasi terbatas. Bagaimanapun terbatasnya populasi hendaknya diperhitungkan urgensinya bagi kehidupan yang relatif luas. Di samping itu dikenal pula populasi yang homogen dan heterogen. Kedua jenis pengelompokkan ini, akan mempunyai makna tersendiri dalam pengambilan sampel.Sunarto, Penelitian Kuantitatif , dalam Workshop STAI Alkhozini 8 Desember 2007
Sehubungan dengan definisi di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawandi BNI Syariah Kantor Cabang Kediri yang berjumlah 30 responden.
	Sampling Penelitian 

Sampling adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau meneliti sebagian dari populasi sebagai obyek penelitian. Syamsudin, Statistik Deskriptif, Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2002, hal 6 Atau bisa juga disebut sebagai cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Sutrisno Hadi, Metode Statistik, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1988, hal 222 Adapun yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.Sugiyono,Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2009) hal. 85
	Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sugiyono, Metode Penelitian ,,,,,,,,hal 80-91  Dalam penelitian iniuntuk menentukan jumlah sampel yang akan di ambil, karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka populasi diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian “populasi”. Jadi dalam penelitian ini sampelnya 30 responden yaitu semua karyawan di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.

Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran Penelitian 
Sumber Data
	Sumber Data 

Adalah dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 4. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:
	Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Sumber data dalam penelitian ini adalah karyawan di BNI Syariah Kediri.
	Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam  dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi kondisi lingkungan ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
Paper, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain. Data ini diperoleh melalui metode dokumentasi daftar karyawan dan arsip yang masih relevan dengan penelitian ini.



Data
Adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Adapun yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode …, 54.
	Data intern adalah data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi (lembaga, organisasi). Data ini berupa data hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan  pada aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kediri.
Data eksternadalah data yang diperoleh atau bersumber dari luar instansi.

Data ekstern dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
	Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara atau kuesioner. Data ini bersumber dari karyawan BNI Syariah Kediri.
Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data ini biasa sudah tersusun dan berbentuk dokumen, misalnya: profil BNI Syariah Kediri.


Variabel Penelitian 
Dalam sebuah penelitian seorang peneliti harus menitik beratkan perhatiannya terhadap sesuatu yang akan diteliti yakni obyek penelitian. Variabel adalah “segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian”.Sumasi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 78
Dalam keterangan yang panjang Sudjana mengemukakan tentang variabel, sebagai berikut:
Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni variabel terikat, atau variabel independent dan varibel dependen. Variabel bebas adalah variabel perlakuan atau sengaja dimanipulasi untuk diketahui intensitasnya atau pengaruhnya terhadap variabel terikat, variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas, atau respon dari variabel bebas. Oleh sebab itu, variabel terikat menjadi tolak ukur indikator keberhasilan variabel bebas.Nana Sudjana, Tuntunan Menyusun Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999)

Berdasarkan pengertian di atas dan disesuaikan pada judul penelitian, maka penelitian menggunakan dua variabel yaitu:
	Variabel Bebas

Variabel bebas dalam pengertian ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah “aktivitas operasional sistem informasi akuntansi (X1), dan aktivitas pelaporan sistem informasi akuntansi (X2).
	Variabel Terikat

Yang dimaksud dengan variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam hal ini, yang menjadi variabel terikat adalah pengelolaan penghimpunan dana (Y).
3.	Skala Pengukuran Penelitian 
Dalam penelitian ini, angket  diukur dengan menggunakan skala Likert yaitu untuk mengungkapkan perasaan responden dengan memilih lima alternatif jawaban yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun alternatif jawaban per item adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Alternatif Jawaban Angket
Opsi
Skor
Keterangan
Sangat Setuju 
5
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan itu pasti ada atau terjadi
Setuju 
4
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan lebih banyak terjadi dari pada terjadi
Ragu-ragu 
3
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan bisa terjadi
Kurang Setuju
2
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyatan lebih banyak tidak terjadi dari pada terjadi
Sangat Tidak Setuju
1
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyatan sama sekali tidak terjadi
Sumber: data diolah, 2014

Keunggulan pengunaan skala Likert diantaranya adalah mudah dibuat dan diatur, responden mudah mengerti bagaimana cara mengunakan skala pada kuisioner yang disediakan, mengukur pada tingkat skala ordinal dan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui telepon, surat maupun wawancara. Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 18
Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah:
	Angket 

Angket merupakan alat pengumpukan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sugiyono, Statistik…, 162
Alasan peneliti mengunakan teknik pengumpulan data menggunakan angket adalah karena selain efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, juga cocok untuk jumlah responden yang cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas dan ini juga bisa berupa pertanyaan ataupun pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung, dikirim melalui pos ataupun lewat internet. 
	Observasi

Observasi diartikan sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”. Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 212.
Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui aktivitas BNI Syariah Kantor CabangKediri dan untuk mengetahui secara langsung mengenai aktivitas operasional dan aktivitas pelaporan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
	Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal.231
Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitiannya.
	Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa kuisioner/angket.
Menurut Arikunto “instrument data dikatakan memenuh persyaratan sebagai alat pengumpul data adalah apabila sekurang-kurangnya instrument tersebut valid dan reliabel”.Arikunto, Prosedur..., 78 Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang diukur sedang variabel berarti apabila instrumen dapat memberikan yang sesuai dengan kenyataan. 
Instrumen penelitian untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel. 3.2
Instrumen Penelitian
Variabel
Indikator
Butir soal
Aktivitas operasional Sistem Informasi Akuntansi
(X1)
1.  pendapatan 
2.  pengeluaran 
3.  produk
4.  keuangan 
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10
11,12,13,
14,15
Aktivitas penyusunan laporan  Sistem Informasi Akuntansi
 (X2)
	melaksanakan pemuktahiran tarnsaksi buku besar

menyusun ayat jurnal penyesuaian 
aktivitas pelaporan keuangan 
penyajian laporan bagi manajerial
1, 2, 3, 


4, 5, 6, 

7, 8, 

9, 10
Pengelolaan Penghimpunan Dana (Y)
	Penghimpunan dana 
	Efisiensi

Efektivitas
Jangka waktu
Bersaing secara sehat
	Pengelolaan dana 
a.  Prioritas penggunaan dana 
b. Sifat aktiva 


1, 
2, 3, 
4, 
5, 

6, 7, 8, 9, 

10,11,  

Sumber: data diolah, 2014
Teknik Analisis Data
Analisis data, menurut Moleong adalah "proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data". Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 103
Tujuan analisis data dalam penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah "menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih rapi". Sutrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), Sutrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), 87
Setelah data penelitian berupa jawaban responden atas angka yang dibagikan telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data denganmenggunakan:
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument 
Uji Validitas 
Data dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  diukur  oleh  kuesioner tersebut. Butir-butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner diuji terhadap faktor terkait. Uji validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu test atau  pengujian  melakukan  fungsi ukurannya. Suatu instrumen pengukur dikatakan  valid  apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti.Husein Umar, Research Methods in Finance and Banking, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 135

Untuk menguji kevalidan suatu data maka dilakukan uji validitas terhadap  butir-butir  kuesioner.  Tinggi  rendah  validitas  suatu angket  atau  kuesioner dihitung dengan menggunakan  metode Pearson’s Product Moment Correlation, yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total. Dalam penelitian ini perhitungan validitas item dianalisis menggunakan komputer program SPSS 21. 
Hasil perhitungan ini akan dibandingkan dengan critical value pada tabel ini nilai r dengan taraf signifikasi 5% dan jumlah sampel  yang  ada.  Apabila  hasil  perhitungan  korelasi  produk moment  lebih  besar  dari  critical  value,  maka  instrumen  ini dinyatakan valid. Sebaliknya apabila skor item kurang dari critical value, maka instrumen ini dinyatakan tidak valid. 
Uji Reliabilitas 
Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. 
Jika skala itu dikelompok ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
	Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel

Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel
Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel
Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel
Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel.
Nugroho mengatakan,”reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha Cronbach’s > dari 0.60.” Suyuthi, “kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,6.” Jadi pengujian reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrumen berkaitan dengan keajegan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian tersebut. Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0, (Jakarta:  Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hal. 96
Uji Normalitas Data
Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Uji ini diperlukan karena semua perhitungan statistic parametric memiliki asumsi normalitas sebaran. Dengan pedoman jika Nilai sig. atau signifikansi < 0,05 (kurang dari 0,05) maka dapat dikatakan  distribusi data tidak normal dan apabila Nilai sig. atau signifikansi > 0,05 (lebih dari 0,05), maka distribusi data adalah normal.sedangkan untuk mendeteksi normalitas data digunakan dengan pendekatan kolmogorov-swirnow.
Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolineritas
Pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas itu saling berkolerasi. Jika hal ini terjadi maka sangat sulit untuk menentukan variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat. Di antara variabel independen terdapat kolerasi mendekati +1 atau -1 maka diartikan persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam persamaan. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, Nugroho menyatakan jika variance inflation factor (VIF)  tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinieritas.Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik …., 2009), hal. 79
	Uji heteroskedasitas 

Uji heteroskedasidas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas, pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data cross section daripada time series. Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data time series bebas dari heteroskedastisitas.
Sedangkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika: (1) penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola; (2) titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan (3) titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

4.  Uji Analisis Regresi Berganda 
Setelah data penelitian berupa jawaban responden atas angket yang dibagikan dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data dengan berpedoman pada analisis regresi sebagai berikut:
Y= a + b1  x1+ b2 x2 + e
Dimana: 	Y	= pengelolaan penghimpunan dana nasabah
a	= konstanta
b1,b 2	= Koefisien korelasi ganda
X1	= aktivitas operasional
X2	= aktivitas penyusunan laporan
e	= errof of term
5.	Uji  Hipotesis
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara sama-sama (simultan) terhadap variabel dependen digunakan uji anova atau F-test. Sedangkan pengaruh dari masing-masing variabel  independen secara parsial (individu) diukur dengan menggunakan uji t-statistik.
	Uji t

Untuk mengetahui apakah pengaruh aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah kantor cabang kediri.
	Apabila thitung lebih kecil dari ttabel maka Ho diterima, artinya masing-masing variabel aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah kantor cabang kediri.

Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya  masing-masing  variabel  aktivitas operasional dan  aktivitas penyusunan laporan berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah kantor cabang kediri.
	Uji F

Untuk mengetahui apakah pengaruh aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah kantor cabang kediri.
	Apabila Fhitung lebih kecil dari F table maka keputusannya menerima hipotesis nol (Ho), artinya variabel aktivitas operasionaldan  aktivitas penyusunan laporan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah kantor cabang kediri.
	Apabila F hitung lebih besar dari F tabelmaka keputusannya menolak  hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya variabel aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah kantor cabang kediri.

	Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui  besarnya  variasi  variabel  independen  dalam menerangkan variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan  satu. Jika nilai R² kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen  dalam menjelaskan variasi variabel dependenamat terbatas. Namun  apabila nilai R² mendekati satu, berarti variabel-vaiabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel independen. Yudhi Wicaksono,Aplikasi Excel dalam Menganalisis Data,(Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 119-121
Selanjutnya untuk menganalisis data penelitian mulai uji validitas dan reliabilitas instrument sampai dengan uji koefisien determinasi maka peneliti menggunakan softwarepengelolahan data dengan SPSS 21.0. 














BAB IV 
HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian
Sejarah Berdiri
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. www.bnisyariah.co.id
65
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.
Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.
September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point. 
Salah satu Kantor Cabang BNI Syariah yang ada di Jawa Timur adalah BNI Syariah Kantor Cabang Kediri. BNI Syariah Kantor Cabang Kediri memiliki 3 Kantor Cabang Pembantu yang berada di Tulungagung dan Madiun sedangkan sisanya berada di Kediri tapatnya Kantor Cabang Pembantu Gudang Garam dan Kantor Kas yang berada di Kampus UNISKA. BNI Syariah Kantor Cabang Kediri berlokasi di Jalan Hayam Wuruk Ruko Trade Centre Blok A5-A6 Kediri.


	Visi dan Misi 

BNI Syariah mempunyai visi untuk  menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Untuk mencapai visi tersebut, BNI Syariah mempunyai misi sebagai berikut:
	Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
Jumlah Pegawai 
Berikut ini merupakan data karyawan tetap BNI Syariah Cabang Kediri:
Tabel 4.1
Jumlah Karyawan
No.
Nama
L/P
Jabatan/Devisi
1
Mariyono
L
Operational Manager
2
Nirwan Purnama
L
Branch Manager
3
Iska Yanuartanti
P
Cash Officer Manager
4
Wahyu C.
L
Recovery and Remedial Head
5
Totok B.S
L
SME Financing Head
6
Ika Zulaihah
P
Customer Processing Head
7
Ari Rakhma P.
P
Customer Service Head
8
Rahma Agus W.
P
Operational Head
9
Henry A.
L
Recovery and Remedial Assistant
10
Affan M.
L
SME Account Officer
11
Reva S.
P
Customer Service
12
Marcelyna S.
P
Customer Service
13
Vivin S.
P
Customer Service
14
Syamsul A.
L
Customer Service
15
M. Aprilia H.
P
Teller
16
Titin A.A
P
Teller
17
Novita D.P
P
Teller
18
Didik F.R
L
Sales Officer
19
Isti A.
P
Sales Assistant
20
Ferizka T.A
P
Sales Assistant
21
Aris Y.
L
Sales Assistant
22
Deasy R.P
P
Sales Assistant
23
M. Sholeh H,
L
Customer Processing Assistant
24
Agus Priyono
L
Customer Processing Assistant
25
Satria Y.P
L
Collection Assistant
26
Dayinta A.
P
Financing Support Assistant
27
Norma F.
P
Financing Support Assistant
28
Oktarinata D.K
P
Operational Assistant
29
Henry O.
L
Administration Assistant
30
Andi C.
L
Administration Assistant
Sumber: Dokumentasi, BNI Syariah Cabang Kediri
Penyajian Statistik Deskripsi Hasil Penelitian
Statistik  deskriptif  ini  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menguraikan kecenderungan  jawaban  responden  dari  tiap-tiap  variabel,  baik  mengenai aktivitas operasional dan aktivitas pelaporan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
	Aktivitas operasional sistem informasi akuntansi 
	Data hasil angket aktivitas operasional sistem informasi akuntansi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Deskripsi Aktivitas Operasional Sistem Informasi Akuntansi
No
Interval
Kriteria
Jumlah
Prosentase %
1.
Sangat baik
61-75
13
43%
2.
Baik
46-60
14
47%
3.
Cukup
31-45
3
10%
4
Kurang
15-30
0
0%

Total

30
100
Sumber: Data Olahan Peneliti 2014
Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 13 atau 43% responden memiliki aktivitas operasional sistem informasi akuntansi dengan kriteria sangat baik, sedangkan sebanyak 14 atau 47% responden memiliki aktivitas operasional sistem informasi akuntansi dengan kriteria baik. Selanjutnya sebanyak 3 atau 10% responden memiliki aktivitas operasional sistem informasi akuntansi dengan kriteria cukup.  Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri dengan kriteria baik. 
	Aktivitas Penyusunan Laporan Sistem Informasi Akuntansi

Data hasil angket aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi yang dikumpulkan dari responden  dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.3
Deskripsi Aktivitas Penyusunan Laporan Sistem Informasi Akuntansi
No
Interval
Kriteria
Jumlah
Prosentase %
1.
Sangat baik
41 – 50
6
20%
2.
Baik
31 – 40
20
67%
3.
Cukup
21 – 30
3
10%
4
Kurang
10- 20
1
3%

Total

64
100%
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkatan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi responden dapat diperoleh data 20 % atau 6 responden memperoleh tingkatan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi dengan sangat baik, 20 atau 67% responden dengan baik, 3 atau 10% responden dengan kriteria cukup dan 1 atau 3% responden dengan criteria kurang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sebagian besar responden memperoleh tingkatan Aktivitas Penyusunan Laporan Sistem Informasi Akuntansi yang ditetapkan dengan kriteria baik, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkatan Aktivitas Penyusunan Laporan Sistem Informasi Akuntansi di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri tingkatan dengan kriteria baik.


	Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah

Data hasil angket pengelolaan penghimpunan dana nasabah yang dikumpulkan dari responden sebanyak 30 secara kuantitatif dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.4
Deskripsi Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah
No
Interval
Kriteria
Jumlah
Prosentase %
1.
Sangat baik
61 – 75
16
53%
2.
Baik
46 – 60
14
47%
3.
Cukup
31 – 45
0
0%
4
Kurang
15 – 30
0
0%

Total

30
100%
Sumber: Data mentah diolah, 2014
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkatan Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah responden dapat diperoleh data 53 % atau 16 responden memperoleh tingkatan pengelolaan penghimpunan dana nasabahdengan sangat baik dan 14 atau 47% responden dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sebagian besar responden memperoleh tingkatan pengelolaan penghimpunan dana nasabah yang ditetapkan dengan kriteria baik, sehingga dapat dikatakan bahwa BNI Syariah Kantor Cabang Kediri tingkatan pengelolaan penghimpunan dana nasabah-nya  dengan kriteria sangat baik. 
Analisis Data dan Uji Hipotesis
Uji Validitas Instrumen
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kediri.
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka analisis data adalah menggunakan perhitungan analisis uji product moment yang dilanjutkan dengan uji regresi ganda. Tetapi terlebih dahulu akan dilakukan uji validitas instrumen aktivitas operasional sistem informasi akuntansi dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi, dimana pengujian ini untuk mengetahui valid/layak tidaknya instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan uji reliabilitasuntuk menguji reliabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 21.0 yang hasil rinciannya dapat dilihat pada tabel lampiran 3. Sedangkan hasil ujinya dapat disajikan dalam tabel berikut:






Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Instrumen aktivitas operasional sistem informasi akuntansi
No
Soal
Pearson Correlation
R Tabel (N=30), Taraf Signifikasi 5%
Keterangan
1
X1
0,400
0,361
Valid
2
X2
0,528
0,361
Valid
3
X3
0,631
0,361
Valid
4
X4
0,755
0,361
Valid
5
X5
0,847
0,361
Valid
6
X6
0,720
0,361
Valid
7
X7
0,731
0,361
Valid
8
X8
0,740
0,361
Valid
9
X9
0,694
0,361
Valid
10
X10
0,687
0,361
Valid
11
X11
0,569
0,361
Valid 
12
X12
0,677
0,361
Valid 
13
X13
0,615
0,361
Valid 
14
X14
0,571
0,361
Valid 
15
X15
0,631
0,361
Valid 
Sumber : Olahan Peneliti, 2013















Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Instrumen aktivitas penyusunan laporan 
sistem informasi akuntansi
No
Soal
Pearson Correlation
R Tabel (N=30), Taraf Signifikasi 5%
Keterangan
1
X1
0,713
0,361
Valid
2
X2
0,652
0,361
Valid
3
X3
0,755
0,361
Valid
4
X4
0,895
0,361
Valid
5
X5
0,677
0,361
Valid
6
X6
0,755
0,361
Valid
7
X7
0,895
0,361
Valid
8
X8
0,769
0,361
Valid
9
X9
0,695
0,361
Valid
10
X10
0,466
0,361
Valid
Sumber: Olahan Peneliti, 2014
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Instrumen Pengelolaan Penghimpunan Dana Nasabah
No
Soal
Pearson Correlation
R Tabel (N=30), Taraf Signifikasi 5%
Keterangan
1
X1
0,542
0,361
Valid
2
X2
0,475
0,361
Valid
3
X3
0,799
0,361
Valid
4
X4
0,801
0,361
Valid
5
X5
0,863
0,361
Valid
6
X6
0,367
0,361
Valid
7
X7
0,799
0,361
Valid
8
X8
0,852
0,361
Valid
9
X9
0,825
0,361
Valid
10
X10
0,647
0,361
Valid
11
X11
0,652
0,361
Valid 
Sumber: Olahan Peneliti, 2014
Dari tabel di atas terlihat bahwa semua butir soal instrumen aktivitas operasional dari semua soal masing-masing instrumen soal nomor 1 sampai dengan 15 valid. Karena semua indikator pada tabel di atas mempunyai nilai r hitung (pearson correlation) lebih besar dari r tabel didapat dari jumlah sampel 30 dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh nilai 0,361. Sedangkan  semua butir soal instrumen aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi dari semua soal masing-masing instrumen soal nomor 1 sampai dengan 10 valid. Karena semua indikator pada tabel di atas mempunyai nilai r hitung (pearson correlation) lebih besar dari r tabel didapat dari jumlah sampel 30 dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh nilai 0,361. Dan semua butir soal instrumen pengelolaan penghimpunan dana nasabah dari semua soal masing-masing instrumen soal nomor 1 sampai dengan 11 valid. Karena semua indikator pada tabel di atas mempunyai nilai r hitung (pearson correlation) lebih besar dari r tabel didapat dari jumlah sampel 30 dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh nilai 0,361. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yaitu aktivitas operasional sistem informasi akuntansi dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah adalah valid. 
	Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrumen berkaitan dengan keajekan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian tersebut. Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat diterima bilamemiliki koefesien alpha lebih besar dari 0,60 seperti yangdikemukakan oleh Nugroho dan Suyuthi.Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0, (Jakarta: Prestasi pustaka publisitas, 2009), hal 104
Uji Reabilitas digunakan  peneliti untuk menguji realibel atau tidak instrumen penelitiannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
4.8 Tabel Uji Reliabilitas
aktivitas operasional sistem informasi akuntansi
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
0,906
15

aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,903
10

pengelolaan penghimpunan dana nasabah

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
,895
11

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alfa hitung untuk variable aktivitas operasional sistem informasi akuntansi0,906. untuk variabel  aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi 0,903dan variabel  pengelolaan penghimpunan dana nasabah0,895.  Maka dapat disimpulkan bahwa dapat  diketahui  bahwa  masing-masing  variabel memiliki  nilai  Cronbach’s  Alpha  lebih  dari  0.60 ( file_0.png
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> 0.60),  sehingga  dapat disimpulkan bahwa semua variabel X1, X2, dan Y adalah sangat reliabel.
	Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya data yang diperoleh. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas sebagai berikut.
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk

Statistic
Df
Sig.
Statistic
Df
Sig.
aktifitas operasional SIA
,155
30
,063
,969
30
,511
aktifitas penyusunan laporan SIA
,277
30
,073
,965
30
,073
pengelolaan penghimpunan dana
,087
30
,200*
,966
30
,437
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan pada hasil tabel uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel aktivitas operasional sistem informasi akuntansi adalah 0,063 dan nilai signifikansi variabel aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi adalah 0,073, karena nilai signifikansinya 0,073 < 0,05, sedangkan nilai signifikansi pengelolaan penghimpunan dana nasabah 0,200, karena nilai signifikansinya > 0,05  maka variabel aktivitas operasional dan penyusunan pelaporan sistem informasi akuntansi dan variabel pengelolaan penghimpunan dana tersebut berdistribusi normal.
	Uji Multikolinieritas

Uji asumsi dasar ini diterapkan untuk analisis regresi yang terdiri atas dua atau lebih variabel dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antar variabel melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan multikolieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas (X) lebih besar dari 0.05. dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0.05.  Penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi antar variabel  yaitu 1,054 > dari 0.05 berarti terjadi multikolieritas. Berikut hasil uji multikolieritas:






Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas


Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta


Tolerance
VIF
1
(Constant)
-5,953
6,224

-,956
,347



aktifitas operasional SIA
,599
,067
,803
8,973
,000
,949
1,054

aktifitas penyusunan laporan SIA
,352
,128
,246
2,750
,011
,949
1,054
a. Dependent Variable: pengelolaan penghimpunan dana

	Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SREID menyebar dibawah maupun di atas titik origin (angka 0)  pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 
Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.
Dalam penelitian ini ternyata pada scatterplot titik-titiknya tidak mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. 

	Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pada tabel 4.11 hasil analisis regresi maka dapat diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: 
4.11 Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficienpenegts
Standardized Coefficients

B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
-5,953
6,224


aktifitas operasional SIA
,599
,067
,803

aktifitas penyusunan laporan SIA
,352
,128
,246
a. Dependent Variable: pengelolaan penghimpunan dana

Sumber: Data primer yang diolah, 2014
Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2  
Y = -5.953 + 0,599 X1 + 0,532 X2.
Dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
	Nilai konstanta sebesar -5.953 menyatakan bahwa jika tidak ada aktivitas operasional SIA dan aktivitas penyusunan laporan SIA maka pengelolaan himpunan dana bernilai 0.532.

Koefisien regresi X1, sebesar 0,599 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 model X1, aktivitas operasional SIA akan meningkatkan pengelolaan penghimpunan dana sebesar 0,599. dan sebaliknya, jika aktivitas operasional SIA menurunkan 1 model X1, maka pengelolaan himpunan dana akan turun 0,599 dengan anggapan X2 tetap.
Koefisien regresi X2, sebesar 0,532 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kegiatan X2, aktivitas penyusunan laporan SIA akan meningkatkan pengelolaan himpunan dana sebesar 0,532. dan sebaliknya, jika promosi menurunkan 1 kegiatan X2, maka pengelolaan himpunan dana akan turun 0,296 dengan anggapan X1 tetap.
5. 	Uji Hipotesis   
a.	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh sinifikan terhadap  variabel dependen,  dimana  jika  nilai  t  hitung  lebih  besar daripada  t  tabel  maka  uji regresi dikatakan signifikan. Atau dengan  melihat angka signifikasinya. Jika  nilai  sig.  lebih  kecil  dari  0.05 maka  secara  parsial  atau  sendiri-sendiri variabel  independen  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen. Berdasarkan  uji  SPSS 21.0 for Windows diperoleh  hasil sebagai berikut :


Tabel 4.12 Uji t 
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T
Sig.

B
Std. Error
Beta


1
(Constant)
-5,953
6,224

-,956
,347

aktifitas operasional SIA
,599
,067
,803
8,973
,000

aktifitas penyusunan laporan SIA
,352
,128
,246
2,750
,011
a. Dependent Variable: pengelolaan penghimpunan dana


Berdasarkan  tabel 4.12Coefficients  di  atas,  untuk  pengujian  hipotesis pertama  dengan  menggunakan  uji  t.  Pengujian  hipotesis  pertama  dilakukan dengan  cara  membandingkan  antara  hasil  dari  thitung  dengan  ttabel.  Dari  tabelCoefficients  di  atas diperoleh nilai    thitung = 8.973. Sementara  itu, untuk  ttabel   dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel = 2.052.  Perbandingan antara keduanya menghasilkan:    thitung> ttabel  (8.973>2.052). Nilai signifikansi t untuk variabel aktivitas operasional sistem informasi akuntansi adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 (0,000< 0,05). Dengan demikian, pengujian menunjukkan Ho ditolak Ha diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil tersebut yang memperlihatkan bahwa ada pengaruh aktivitas operasional sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri. 
Berdasarkan  tabel 4.12Coefficients  di  atas  pula,  untuk  pengujian hipotesis  kedua  dengan  menggunakan  uji  t.  Pengujian  hipotesis  kedua dilakukan  dengan  cara  membandingkan  antara  hasil  dari  thitung  dengan  t tabel. Dari  tabel    Coefficients di atas diperoleh nilai   t hitung = 2.750. Sementara  itu, untuk t tabel dengan taraf signifikakansi 0,05, diperoleh nilai t tabel = 2.052.  Perbandingan antara keduanya menghasilkan:   t hitung>  t tabel  (2.750>2.052) Nilai signifikansi t untuk variabel aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi adalah 0.011 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 (0,011< 0,05).
Dengan demikian, pengujian menunjukkan Ho ditolak Ha diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil tersebut yang memperlihatkan bahwa  ada pengaruh aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
b.   Uji Hipotesis Secara Simultan  ( Uji F )
Uji simultan atau uji F adalah  uji  statistik  yang  digunakan  untuk menilai apakah uji regresi yang dilakukan menpunyai pengaruh 

yang signifikan atau tidak, dimana jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka  uji  regresi  dikatakan  signifikan.  Atau  dengan  melihat  angka signifikasinya.  Jika  nilai  sig.  lebih  kecil  dari  0.05  maka  secara  simultan atau  bersama-sama  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabledependen adalah signifikan.
Berdasarkan uji  SPSS  for  Windows  versi  21.0  diperoleh  hasil sebagai berikut :
      Tabel 4.13
ANOVAa
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1000,584
2
500,292
52,278
,000b

Residual
258,383
27
9,570



Total
1258,967
29



a. Dependent Variable: pengelolaan penghimpunan dana
b. Predictors: (Constant), aktifitas penyusunan laporan SIA, aktifitas operasional SIA

Dari uji Anova atau uji F di dapatFhitung (52,278) > Ftabel (3.354) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (kurang dari 0,05), hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh antara aktivitas operasional dan aktivitas pelaporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri.
Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri. Atau dengan kata lain hipotesa yang berbunyi “pengaruh antara aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri”, dapat diterima.
c. 	Uji Koefisien Determinasi
Dengan menggunakan total skor data penelitian parsial, kita akan menghitung besarnya koefisien berganda (R) antara aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kediri. Berdasarkan  tabel 4.14 Model Summary  sebagai berikut: 
Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.858(a)
.736
.716
3.512
a  Predictors: (Constant), aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntans, aktivitas operasional sistem informasi akuntansi

Dari 4.14 tabel model summary diperoleh koefisien korelasi berganda variabel aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kediri sebesar (R) = 0,858 berarti kedua variabel yaitu aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama mempunyai hubungan yang baik. Koefisien determinasi (R Square) = 0,736 atau 73,6% artinya variabel aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi dapat menjelaskan pengelolaan penghimpunan dana nasabah sebesar 73,6% sedangkan 37,4% dijelaskan oleh variabel lain, selain variabel aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi. Sedangkan dari tabel ANOVA, diperoleh F hitung sebesar 52,278 dan signifikansi 0,000, hal ini menunjukkan hasil signifikansi lebih besar dari alpha 0,05, maka pengaruh yang baik tersebut signifikan.

D.  Pembahasan
1.	Pengaruh aktivitas operasional sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kediri
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya mengenai variabel aktivitas operasional terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabahnya diketahui bahwa BNI memberikan informasi yang tepat untuk pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Dan juga dalam penelitian ini yang telah dilakukan pengujian melalui uji-t variabel aktivitas operasional berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
Ini terlihat dari paparan data hasil penelitian diatas dengan uji hipotesis menggunakan pengolahan data statistik analisis regresi berganda yang berbunyi “aktivitas operasional, berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah kantor cabang kediri” diterima
Dengan ketentuan dari nilai tabel coefficients yang dapat dilihat pada tabel 4.11disimpulkan untuk menerima Ha dan menolak Ho yang berarti koefisien regresi kualitas pelayanan adalah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas operasional merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan penghimpunan di BNI Syariah Kantor Cabang Kediri. Hal ini sesuai menurut Nugroho yang berpendapat bahwa aktivitas operasional merupakan subsistem dari mulai terjadinya aktivitas transaksi atau kejadian-kejadian ekonomis sampai terekamnya transaksi tersebut ke dalam bentuk dokumen-dokumen. Nugroho Widjajanto, Sistem Insformasi Akuntansi, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 16
Subsistem aktivitas operasional terbagi ke dalam empat bagian yaitu:
	Subsistem pendapatan yang mencakup kegiatan penjualan barang atau jasa yang merupakan faktor output atau produk perusahaan.

Subsistem pengeluaran yang mencakup kegiatan pengadaan bahan baku, barang dagangan, bahan pembantu berikut biaya faktor input lainnya.
Subsistem produksi yang mencakup kegiatan manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi produk.
	Subsistem keuangan yang mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang sebagai akibat dari daur pendapatan, pengeluaran dan produksi.
Pengaruh aktivitas operasional sistem informasi akuntansi dengan dana yang telah berhasil dihimpun  dari berbagai sumber sangat penting, karena masih dana dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
2.	Pengaruh aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kediri
Sedangkan penyusunan laporan yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya mengenai variabel penyusunan laporanyang diberikan oleh BNI terhadap pihak internal dan pihak eksternal. 
Dalam penelitian ini terlihat dari paparan data hasil penelitian diatas dengan uji hipotesis menggunakan pengolahan data statistik analisis regresi berganda yang berbunyi “Penyusunan laporan, berpengaruh terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah” diterima.
Dengan ketentuan dari nilai tabel coefficients yang dapat dilihat pada tabel 4.11 disimpulkan untuk menerima  Ha dan menolak Ho yang berarti koefisien regresi kepuasan nasabah adalah signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana.
Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas penyusunan laporan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan penghimpunan dana nasabah. Hal ini sesuai menurut  Zaki Baridwan yang mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Zaki Baridwan,  Intermediate Accounting, (Yogyakarta : BPFE, 2000), hal. 17Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/119/KEP/DIR  tanggal 25 Januari 1995  Laporan keuangan bank terdiri dari neraca, laporan komitmen dan kontijensi, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.  
a.	Neraca 
Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Al HaryonoJusup,  Dasar-Dasar Akuntansi, (Yogyakarta : BPFE, 2001), hal. 21. Sedangkan menurut Baridwan neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Yang mana keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva.Baridwan, Intermediate Accounting…, hal. 18
b.  Laporan Komitmen dan Kontijensi 
Laporan ini wajib disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal  laporan. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang  tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau  tidak terjadinya  satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.  
c.  Laporan Laba/Rugi 
Laporan laba rugi sisusun  dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu  periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Jusup,  Dasar-Dasar…, hal. 24
Perhitungan laba/rugi wajib disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Perhitungan laba/rugi bank  disusun dalam bentuk berjenjang yang menggambarkan  pendapatan atau beban  yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan laiannya. Cara penyajian laporan laba/rugi bank antara lain wajib memuat secara rinci unsur pencapatan dan beban, unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara  pendapatan beban yang berasal darikegiatan operasional dan non operasional.  
d.  Laporan Arus Kas 
Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Baridwan, Intermediate Accounting…, hal. 41-42 Laporan ini harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan dan harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank tanpa memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh pada kas. 
e. 	Catatan Atas Laporan Keuangan  
Disamping hal-hal yang wajib  diungkapkan dalam catatan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posdevisa netto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harga dan penyaluran kredit pengelolaan.
Pengaruh aktivitas pelaporan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana nasabah sangat penting, karena aktivitas pelaporan mencakup empat aktivitas dasar yaitu: melaksanakan pemuktahiran tarnsaksi buku besar, menyusun ayat jurnal penyesuaian, aktivitas pelaporan keuangan dan penyajian laporan bagi manajerial.
3.	Pengaruh antara aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah Kediri
Dalam penelitian ini menyatakan bahwa aktivitas operasional dan penyusunan laporan secara simultan atau bersama-bersama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI syariah kantor cabang kediri dapat diterima.  
Dari paparan data penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa dari kedua variabel independen yaitu aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kedua variabel bebas yaitu variabel aktivitas operasional dan variabel penyusunan laporan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari variabel variabel terikat yaitu pengelolaan penghimpunan dana nasabah.Hal ini sesuai menurut Mardi yang mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan.Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 4 Tugas awal dari sistem informasi akuntansi adalah mengenal transaksi-transaksi yang akan diproses oleh sistem. Seluruh pertukaran keuangan dengan entitas-entitas lain harus direfleksikan dalam laporan keuangan perusahaan.
Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan  dan keuntungan tersendiri.Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2004). hal. 109
Produk penghimpunan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip Mudharabah aplikasi prinsipnya adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan  akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. 




BAB V
PENUTUP

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai aktivitas operasional dan aktivitas penyusunan laporan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
	Hasil pengujian hipotesis antara aktivitas operasional terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah bahwa aktivitas operasional berwujud positif dan berpengaruh secara  signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah di BNI Syariah kantor cabang Kediri. Pengaruh aktivitas operasional yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah  dikarenakanaktivitas operasional berupa dokumen yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, produksi, dan keuangan yang selama ini dilakukan sangat membantu dalam pengelolaan penghimpunanan dana nasabah bagi bank BNI Syariah. Sehingga aktivitas operasional yang dilakukan oleh BNI Syariah kantor cabang Kediri harus dipertahankan.
	Aktivitas penyusunan laporan berpengaruh pengelolaan penghimpunan dana nasabah, Pengaruh aktivitas operasional yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah  dikarenakan aktivitas operasional melaksanakan pemuktahiran tarnsaksi buku besar, menyusun ayat jurnal penyesuaian, aktivitas pelaporan keuangan dan penyajian laporan bagi manajerial yang selama ini dilakukan sangat membantu dalam pengelolaan penghimpunanan dana nasabah bagi bank BNI Syariah. 
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	Secara bersama-sama aktivitas operasional  (X1) dan aktivitas penyusunan laporan (X2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah (Y) pada BNI Syariah kantor cabang Kediri.
Saran
Bagi BNI Syariah Kediri
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi BNI Syariah Kediri tentang Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah.  
	Bagi IAIN Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan khazanah keilmuwan dibidang perbankan syariah yang berkaitan dengan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah.
	Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian  ini bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk mengaplikasikan ajaran Islam terhadap generasi penerusnya, terutama dalam memandang mereka sebagai bagian dari umat Islam serta berupaya membina mereka agar secara sadar dan ikhlas melaksanakan ajaran manajemen keuangan dalam agama Islam.
	Kepada Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian terutama berkaitan dengan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan penghimpunan dana nasabah.




