
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kompleksitas mobilisasi masyarakat Indonesia khususnya di daerah industri

maupun sekitarnya membuat fasilitas penunjang di daerah tersebut juga harus 

mampu mengimbangi, diantaranya sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan 

transportasi di kawasan industri seperti Sidoarjo harus dibangun dengan 

mengedepankan prinsip efektifitas dan prinsip efisiensi waktu. Adapun 

penunjang sistem jaringan transportasi yang andal seperti yang sudah dijelaskan 

di atas, maka sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang 

sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan moda transportasi. Sistem 

informasi akuntansi akan banyak membantu berbagai pihak dalam pengambilan 

keputusan baik untuk manajemen maupun pengguna jasa layanan moda 

transportasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem jaringan transportasi harus 

selalu dinamis mengikuti kebutuhan dan kompleksitas masyarakat. 

Salah satunya adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang bergerak 

dalam bidang layanan transportasi darat memosisikan diri sebagai perusahaan 

besar yang menggunakan metode pengolahan data berbasis teknologi 

(komputer). Keberadaan kereta api diharapkan mampu mengakomodasi 

mobilisasi masyarakat Indonesia yang kompleks dengan memberikan 

kenyamanan, keamanan dan ketepatan 

waktu. Akhirnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif terhadap 

produksi maupun jasa domestik di pasar global. 
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PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan kemudahan bagi pengguna 

jasa kereta api berupa layanan pembelian tiket secara online payment melalui 

gerai anjungan tunai mandiri (ATM) Bank yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Selain melalui stasiun, agen tiket, pusat reservasi, layanan online payment ini 

merupakan alternatif tambahan pilihan calon penumpang untuk mendapatkan 

dan membayar tiket kereta api. Sehingga pengguna jasa kereta api dapat 

memanfaatkan layanan ini kapanpun dan dimana saja. KAI akan terus 

mengembangkan pelayanan yang mengikuti perkembangan zaman dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan serta 

diharapkan dapat mengurangi praktik percaloan tiket kereta api. Kerjasama ini 

sebagai bukti bahwa KAI ingin terus berkembang menjadi penyedia jasa 

angkutan massal perkeretaapian yang berbasis teknologi informasi mengikuti 

kebutuhan konsumen. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan layanan pembelian tiket 

melalui internet (internet reservation) dengan berbasiskan Rail Ticketing 

System, kini penumpang kereta api dapat memesan tiket dari mana pun. Bahkan, 

bisa dari Kalimantan walau pulau itu belum dilayani oleh kereta api. Reservasi 

internet telah memudahkan pelanggan kereta api tanpa perlu melangkah, tetapi 

hanya dengan ”menarikan” jemari tangan di papan ketik komputer. Kemudian 

pada hari-H keberangkatan, bukti pembayaran ditukar dengan tiket di stasiun. 

Sistem ini di sisi lain juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero). Karena beban operasional mampu ditekan, dana 

yang dihemat dapat dikembalikan dalam bentuk pelayanan. Pemesanan tiket 
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melalui internet hanya dapat melayani kereta api eksekutif, bisnis, dan ekonomi 

AC. Namun, tampaknya hanya soal waktu sebelum melayani kereta api ekonomi 

atau memperpanjang pemesanan dari 90 hari jadi 6 bulan sebelumnya sebab 

teknologi sudah digenggam. 

Begitu teknologi yang berwujud dalam Rail Ticketing System (RTS) telah 

dikuasai, inovasi apa pun jadi memungkinkan. Penjualan serupa dengan ”hot 

seat” di maskapai penerbangan bukan hal mustahil, tinggal mau atau tidak, 

sebab dapat menjual mahal kursi yang posisinya di tengah kereta atau sebaliknya 

menjual murah kursi yang dekat dengan toilet. Dari sisi teknologi sebenarnya 

RTS tidaklah luar biasa, yang patut didukung adalah keteguhan Direktur Utama 

KAI Ignasius Jonan dan Direktur Komersial KAI Sulistyo Wimbo Hardjito pada 

saat itu untuk menerapkannya, seberapa pun besar tantangannya. Ini soal mau 

atau tidak mau, begitu ada kemauan, terjadilah revolusi dalam dunia 

perkeretaapian di sini. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), secara umum sudah menjalankan 

sistem informasi akuntansi termasuk Daerah Operasi VIII Surabaya dalam 

penjualan tiket kereta api guna untuk meningkatkan pelayanan kepada 

penumpang dan untuk memudahkan masyarakat memesan tiket 90 hari sebelum 

keberangkatan, selain itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan para 

penumpang saat mengantri membeli tiket dan kenyamanan di setiap loket stasiun 

kereta api khususnya pada stasiun Sidoarjo. Sebelumnya tiket kereta api hanya 

berupa secarik kertas yang dicetak dengan mesin printer. Sekarang kita tidak 

harus memiliki secarik kertas tersebut, bahkan bisa langsung ditukarkan dengan 
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karcis boarding pass yang dapat diperoleh dua belas jam sebelum keberangkatan 

kereta. Sistem boarding pass diterapkan layaknya seperti di bandara hanya saja 

disini customer dapat melakukannya dengan mandiri. 

Sistem informasi akuntansi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasi VIII Surabaya bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya pesaing baru 

di bidang moda transportasi di Indonesia. Tujuan utama dari sistem informasi 

akuntansi adalah untuk meningkatkan kualitas informasi, maksudnya adalah 

informasi yang dihasilkan harus berguna, terpercaya dan tepat waktu dan 

memberikan inovasi pelayanan kepada penumpang kereta api. 

Penjualan tiket kereta api secara online masih ditemui sejumlah kendala, 

seperti hambatan ketika jaringan komputerisasi sulit diakses, penjualan tiket 

dialihkan dengan sistem manual ketika jaringan komputer terganggu. Salah satu 

penyebab susahnya memesan tiket secara online adalah karena sistemnya sendiri 

kurang siap. Umumya mereka yang gagal membeli tiket mengatakan server dari 

website penyedia tiket kereta api tidak kuat menampung traffic yang begitu besar 

dari orang-orang yang hendak mencari tiket. Hasilnya server down dan tidak bisa 

mengakses website yang bersangkutan. (Pratiwi, 2017) 

Keberadaan sistem informasi akuntansi penjualan tiket bertujuan untuk 

menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan 

informasi tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Faktanya hingga 

saat ini masih banyak penumpang belum merasakan kemudahan mendapatkan 

tiket kereta. Kondisi informasi pemesanan dan ketersediaan tempat duduk sering 

mengalami miss-match. Hal tersebut mempengaruhi sistem informasi penjualan 
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tiket seperti info pemesanan, penjualan, penerimaan kas dan catatan laporan 

akuntansi. Pembatalan dan perubahan jadwal keberangkatan adalah contoh 

penyebabnya. Sistem informasi akuntansi pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) belum berjalan efektif sehingga keputusan yang diambil belum tepat, 

terutama untuk mencapai efektivitas sistem informasi pemesanan dan penjualan.  

Melihat uraian latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan formulasi judul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi E-

Ticketing PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya 

(Studi Kasus pada Stasiun Sidoarjo).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi e-ticketing PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya pada 

Stasiun Sidoarjo? 

2. Apakah implementasi sistem pengendalian intern dari sistem informasi 

akuntansi e-ticketing PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasi VIII Surabaya pada Stasiun Sidoarjo sudah efektif? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka 

peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh 

sebab itu, peneliti membatasi hanya berkaitan dengan implementasi sistem 

informasi akuntansi pada Stasiun Sidoarjo dan bagaimana sistem pengendalian 

intern yang diterapkan pada Stasiun Sidoarjo. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi e-ticketing 

pada Stasiun Sidoarjo dan apakah pengendalian internnya sudah efektif. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk pengembangan keilmuan di bidang Akuntansi 

2) Untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan 

sistem informasi akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi 

dan tambahan informasi mengenai implementasi pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi penjualan tiket pada Stasiun Sidoarjo yang 

memadai serta dapat memberikan informasi yang berguna untuk 

penelitian selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi e-

ticketing, serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan atau pengelola, dapat memberikan suatu gambaran dan 

masukan lebih baik mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi 

dalam penjualan tiket serta dapat memberikan informasi yang berguna 

dalam sistem informasi akuntansi penjualan tiket. 

 

 




