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ABTRAKSI 
Media cetak dalam hal ini perusahaan surat kabar, merupakan suatu usaha dengan tingkat 
kegiatan operasional harian yang cukup tinggi. Kegiatan produksi harian serta penjualan 
harian dalam jumlah/eksemplar yang tidak sedikit, penyebaran ke wilayah yang cukup  
banyak serta tenaga kerja yang cukup banyak yang berkaitan dengan penjualan koran 
tersebut. 
Sebagai perusahaan surat kabar, Harian Seputar Indonesia  memerlukan informasi 
mengenai penjualan koran secara rutin setiap hari nya untuk dapat mengetahui besar nya 
piutang agen. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya tepat waktu, valid, akurat namun 
juga harus fleksibel, mengingat surat kabar merupakan jenis usaha tunggal namun juga 
beragam (bisa terdiri atas langganan, eceran dan program penjualan lainnya, maupun 
retur). 
Harian Seputar Indonesia Biro Jawa Timur telah memanfaatkan teknologi komputer 
(menggunakan software) untuk semua divisi yang ada di perusahaan tersebut yang saat 
itu diberi nama “Sistem Koran” (SISKO) . Namun pada maret 2008 SISKO untuk divisi 
Keuangan di ubah dengan sistem baru dalam rangka adanya penyeragaman sistem 
keuangan untuk group Global Mediacom Tbk yang merupakan induk perusahaan Harian 
Seputar Indonesia (PT. Media Nusantara Informasi) dengan nama Oracle Finance 
(ORAFIN). 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu 
pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, 
perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau obyek studi dengan metode 
studi kasus yang dilakukan secara langsung ke obyek penelitian, yaitu kantor dari Harian 
Seputar Indonesia (koran Sindo), untuk mengadakan pengamatan dan pengambilan data 
terhadap obyek yang diteliti. 
Berdasarkan analisa, kemampuan Sistem Informasi Akuntansi yang dihasilkan oleh 
ORAFIN Systems tidak menyediakan report atau informasi mengenai posisi piutang agen 
koran secara ringkas, tetapi Bagian Keuangan dan Akuntansi harus melihat satu per satu 
pada rekening koran agen yang jumlahnya sangat banyak  
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 (hal ini mebutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dilakukan rekap ulang, sangat 
tidak efektif dan efisien serta tingkat keakuratan nya sangat minim). Padahal informasi 
piutang dibutuhkan oleh Biro Pusat dan Biro Jawa Timur, namun informasi dalam hal ini 
masih mengutamakan Biro Pusat tidak terperinci untuk Biro Wilayah Jawa Timur 
ataupun Biro daerah lainnya. Hal ini menyebabkan informasi yang tidak fleksible 
sedangkan transaksi untuk perusahaan penjualan koran harian, membutuhkan Informasi 
yang lebih cepat, akurat, tepat dan fleksible. 
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