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Abstrak : Rasio keuangan sebagai salah satu alat untuk mengukur performa sebuah bisnis dan posisi keuangan 

perusahaan digunakan oleh berbagai perusahaan termasuk diantaranya oleh PT. Freyabadi Indotama. 

Perhitungan rasio yang didasarkan kepada laporan keuangan yang dilakukan secara manual membuat adanya 

delay informasi dari level manajer kepada level top eksekutif.Pada penelitian ini, dirancang dan dibangun sebuah 

Executive Information System yang dapat membantu manajemen maupun eksekutif perusahaan dalam 

mengontrol performa bisnis dan posisi keuangan melalui indikator rasio Return on Capital Employeed (ROCE), 

manajemen dapat melakukan drill-down terhadap komponen perhitungan rasio dan detail data pada level 

acccount. 

 
Kata Kunci : perangkat lunak, rasio keuangan, return on capital employeed  
 

 

1. Pendahuluan 
Sawyer   dan   William,   pada   tahun   2005, 

mendefinisikan teknologi informasi sebagai  
teknologi yang membantu menghasilkan, 
memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, 
dan atau menyampaikan informasi [1].  

Penggunaan teknologi informasi tidak hanya  
menyentuh kehidupan personal namun 

pemanfaatannya di bidang industri menjadi sangat 

penting dalam membantu operasional sebuah 

perusahaan. Dengan diterapkannya teknologi 

informasi maka prosedur-prosedur maupun aktifitas 

operasional perusahaan dapat disederhanakan dan 

dibuat menjadi lebih efektif serta efisien, hal ini 

tidak terkecuali pada bidang keuangan.  
Untuk melihat posisi keuangan perusahaan dan 

performa bisnis yang dijalankan, pengusaha atau 

manajemen perusahaan menggunakan laporan 

keuangan yang terdiri dari Cash Flow Statement, 

Income Statement (atau dikenal juga dengan Profit 

and Loss Statement) dan Balance Sheet. Disajikan 

bersama, maka laporan tersebut akan memberikan 

gambaran tentang kesehatan keuangan dari sebuah 

bisnis [2].  
Sebagai alat bantu untuk menganalisa informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan, manajemen 

perusahaan ataupun pengusaha menggunakan rasio 

keuangan (financial ratios). Rasio keuangan dapat 

digunakan untuk memeriksa atau menguji berbagai 

aspek dari posisi keuangan dan performa bisnis, dan 

juga digunakan secara luas untuk tujuan 

perencanaan, kontrol dan evaluasi [3].  
Untuk menghasilkan laporan keuangan, 

dibutuhkan data dari berbagai aktifitas bisnis 

 

 

perusahaan seperti pembelian material, proses 
produksi, penjualan barang jadi dan aktifitas 
keuangan. Dalam merekam data tersebut,  
perusahaan mengimplementasikan teknologi 

informasi guna memudahkan dan menjaga 

integritas data dari berbagai aktifitas bisnis 

perusahaan. Salah satu produk teknologi informasi 

yang banyak diimplementasikan oleh perusahaan 

adalah Enterprise Resource Planning (ERP). ERP 

adalah sebuah sistem informasi yang bertujuan 

untuk mengelola data yang besar dalam sebuah 

organisasi [4]. ERP mengintegrasikan aktifitas 

keuangan, penjualan, distribusi, stok, proses 

produksi dan lainnya. Oracle sebagai salah satu 

pengembang ERP, menduduki posisi kedua dalam 

market share penjualan ERP secara global dengan 

angka 12% pada tahun 2013 [5].PT. Freyabadi 

Indotama merupakan salah satu perusahaan yang 

menggunakan Oracle E-Business Suite sebagai 

ERP System.  
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Oracle 

EBS, khususnya aplikasi Oracle Financial, belum 

menyertakan fitur rasio keuangan yang berfungsi 

sebagai alat bantu analisa.Dengan mengembangkan 

sebuah Executive Information System yang dapat 

menampilkan rasio keuangan dengan sumber data 

dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh Oracle 

EBS, diharapkan dapat membantu manajemen 

perusahaan atau pengusaha untuk menganalisa 

informasi yang tersaji dalam laporan keuangan, 

sehingga posisi keuangan serta performa bisnis 

yang dijalankan dapat diketahui secara cepat dan 

dapat dibandingkan dengan target pencapaian yang 

telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan 
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fitur drill-down data, diharapkan komponen-
komponen pembentuk rasio keuangan dapat 
dianalisa lebih jauh. 
 

 

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Pada metode pengembangan perangkat lunak,  

digunakan model Prototype. Dengan model 

Prototype ini pengembang dan perusahaan dapat 

saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. 

Model Prototype memberikan pendekatan terbaik 

pada situasi perusahaan memiliki objektif secara 

general mengenai perangkat lunak yang akan 

dibangun, tetapi belum memiliki detail fungsi dan 

fitur yang ada pada perangkat lunak tersebut [6].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 - Model Prototype [6] 
 

Secara garis besar model Prototype tersebut 

terdiri dari faseCommunication, pada fase ini 

dilakukan diskusi dengan pengguna untuk 

memahami prosedur yang sedang berjalan, 

kelemahan prosedur berjalan dan solusi yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah.Quick 

Plan & Quick Design, pada fase ini dibuat 

perencanaan dan desain dari perangkat lunak yang 

akan dikembangkan berdasarkan hasil dari fase 

pertama. Ciri khas dari Model Prototype adalah 

proses perencanaandan desain yang cepat, karena 

pada model ini pengembangan berfokus untuk 

menyajikan perangkat lunak secepat mungkin 

kepada pengguna.Construction of Prototype, pada 

fase ini desain yang telah dibuat akan direalisasikan 

menjadi sebuah perangkat lunak.Deployment, 

Delivery & Feedback, pada fase ini perangkat lunak 

yang telah dibuat akan dipresentasikan kepada 

pengguna untuk dilakukan uji coba dan diskusi 

kembali bila terdapat kekurangan dalam perangkat 

lunak tersebut. 

 

3. Executive Information System 
Executive  Information  System  (EIS)  adalah  

sistem berbasis komputer yang menyediakan 
informasi bagi pimpinan perusahaan (top  
executive). EIS menyediakan akses yang cepat 
terhadap informasi yang akuran dan akses langsung 
terhadap laporan manajerial. EIS sangat 

user-friendly, didukung oleh grafis, dan 
menyediakan kapabilitas drill-down[7].  

Selama tahun 1980-an dirasakan bahwa 
teknologi informasi yang ada, termasuk Decision  
Support System (DSS), tidak cukup memadai untuk 

digunakan oleh eksekutif perusahaan[8]. Informasi 

yang dipublikasikan mengenai DSS menunjukkan 

bahwa kebanyakan DSS mendukung pekerjaan dari 

kalangan profesional dan manajer level menengah. 

Sangat jarang eksekutif perusahaan menggunakan 

secara langsung sebuah DSS. Situasi tersebut 

sangat kontras dengan fakta bahwa pekerjaan yang 

sangat penting bagi eksekutif perusahaan adalah 

membuat keputusan. Apa yang dibutuhkan adalah 

sebuah perangkat yang dapat menangani kebutuhan 

spesial eksekutif perusahaan untuk menyediakan 

sebuah informasi yang tepat dan akurat dalam 

format yang berarti [7]. 

 
Executive Information Systems (EIS), yang juga 

disebut sebagai Executive Support System (ESS), 

merupakan sebuah teknologi yang muncul untuk 
menjawab situasi tersebut. 

 

4. Laporan Keuangan 
Tujuan  dari  laporan  keuangan  adalah  untuk  

menyediakan gambaran dari posisi keuangan dan 

performa dari sebuah bisnis. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, sistem akuntansi dalam sebuah 

bisnis secara umum akan menghasilkan 3 (tiga) 

buah laporan yang bersifat reguler dan berulang. 

Laporan-laporan tersebut adalah Cash Flow 

Statement, Income Statement (Profit and Loss 

Statement), dan Balance Sheet. Disajikan bersama, 

ketiga laporan tersebut memberikan gambaran 

kesehatan keuangan sebuah bisnis[2]. 

 

5. Rasio Return On Capital Employeed (ROCE) 
Rasio keuangan menyediakan cara yang cepat  

dan relatif sederhana dalam memeriksa sehat atau 

tidaknya keuangan sebuah bisnis. Sebuah rasio 

secara sederhana menyatakan hubungan sebuah 

nilai dalam laporan keuangan dengan nilai 

lainnyaatau juga dengan sumber daya dalam sebuah 

bisnis[3].  
Dengan menghitung beberapa rasio,  

memungkinkan untuk membangun sebuah 

gambaran yang rasional mengenai posisi dan 

performa sebuah bisnis. Sangat penting untuk 

diketahui bahwa rasio keuangan hanyalah sebagai 

awal untuk melakukan analisa lebih jauh. Rasio 

membantu menyoroti kekuatan dan kelemahan 

finansial dari sebuah bisnis, tetapi rasio dengan 

sendirinya tidak dapat secara langsung menjelaskan 

mengapa kekuatan dan kelemahan tersebut muncul 

atau mengapa perubahan terjadi. Hanya investigasi 

yang lebih detail yang dapat menjelaskan alasan 

dari hal-hal tersebut.  
Rasio ROCE merupakan ukuran fundamental 

bagi performa sebuah bisnis. Rasio tersebut 
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menggambarkan hubungan antara keuntungan 

bersih (net profit) yang dihasilkan oleh bisnis dan 

investasi jangka panjang yang telah dilakukan 

dalam bisnis (long-term capital invested)[3]. Rasio 

ROCE termasuk dalam klasifikasi profitability 

ratios. Rasio disajikan dalam bentuk persentasi 

dengan rumus sebagai berikut:  
 
 
 
 
 

6. Fase Communication 
Pada  fase  Communication,  dilakukan  analisa  

terhadap proses yang berjalan sebagai dasar dalam  
perancangan dan pembangunan perangkat 
lunak.Aktivitas yang biasa dilakukan oleh pihak 

manajemen untuk menghitung nilai sebuah rasio 
keuangan adalah sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2 - Aktifitas menghitung rasio keuangan 
 

Dapat dilihat bahwa aktivitas mendapatkan 

sumber data dan proses kalkulasi dilakukan secara 

manual dan hal ini terus berulang setiap periode 

akunting. Kemudian, direktur perusahaan ketika 

ingin mendapatkan nilai rasio, maka harus 

menunggu untuk mendapatkan data tersebut dari 

manajer akunting, hal ini disebabkan dalam 

mendapatkan data-data yang menjadi sumber 

perhitungan rasio keuangan didapatkan dari laporan 

keuangan yang dikeluarkan dari Oracle.  
Permasalahan tersebut dapat diatas dengan 

menggunakan data secara langsung dari Oracle, 

sehingga akan mengurangi aktivitas dari 

manajemen, khususnya manajer akunting, untuk 

mengeluarkan data laporan dan meng-export-nya 

kedalam Microsoft Excel untuk selanjutnya diolah 

secara manual. Kemudian level manajemen yang 

lebih tinggi dapat melihat data tersebut tanpa harus 

melalui level manajer.  
Perubahan aktivitas baik dari manajer akunting 

dan direktur setelah diterapkannya sistem usulan 
dapat dilihat pada gambar berikut:  
 
 
 

 

Gambar 3 - Aktifitas manajer akunting 

 
 
 
 

 

Gambar 4- Aktifitas direktur  
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5 - Aktifitas rutin setiap akhir periode 
 
7. Fase Quick Plan & Quick Design 

Fase  selanjutnya  pada  model  Prototype  yaitu  
Quick Plan & Quick Design, dimana pada fase ini 

dilakukan perancangan perangkat lunak yang akan 

dibangun. Perancangan perangkat lunak dalam 

penelitian ini menggunakan UML (Unified 

Modeling Language) yang merupakan pemodelan 

untuk perangkat lunak berorientasi objek [9].  
Diagram use case bersama dengan narasi use 

case dan skenario mendefinisikan tujuan suatu 
sistem. Use case mengekspresikan apa yang user 

harapkan terhadap sistem [9].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6 - Use Case Diagram 
 

Pada use casediagram diatas, terdapat 2 (dua) 
aktor yang terlibat dengan sistem, yaituAccounting 

Manager dan Director.  
Aktifitas-aktifitas aktor yang terlibat dalam 

sistem, digambarkan pada activity diagram 
dibawah ini.  
 
 
 
 
 

 

Gambar 7 - Pemilihan set-of-books 
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Gambar 8 - Penentuan account mapping  
 
 
 
 
 

 

Gambar 9 - Loading Balance dari Oracle  
 
 
 
 
 

 

Gambar 10 - Penentuan target rasio  
 
 
 
 

 

Gambar 11 - Melihat rasio keuangan 
 

 
Objek-objek yang terdapat pada sistem 

ditunjukkan pada class diagram dibawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 12 - Class diagram 

Perancangan antar-muka aplikasi ditunjukkan 
pada gambar-gambar di bawah ini.  

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 13 - Rancangan struktur menu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 14 - Rancangan halaman login  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 15 - Rancangan halaman rasio ROCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 16 - Rancangan halaman drill-down 
 

8. Fase Construction of Prototype 
Pada fase Construction of Prototype dilakukan  

implementasi terhadap hasil analisa dan rancangan 

yang sudah dibuat pada fase Quick Plan & Design 

menjadi sebuah perangkat lunak yang dapat 
digunakan. Adapun bahasa pemrograman yang  
digunakan dalam implementasi rancangan 
perangkat lunak yaitu HTML (Hyper Text Markup 
Language) dan PHP (PHP : Hypertext  
Preprocessor). Sedangkan database yang 
digunakan adalah Oracle Database 9i. 
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Hasil implementasi ditunjukkan pada gambar-
gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 17 - Implementasi halaman login Gambar 20 - Proses upload kedalam web server  

 
Tahapan selanjutnya yaitu menyesuaikan 

konfigurasi sistem dengan web server dan 

databaseserver yang akan digunakan untuk 

pengujian. Konfigurasi yang akan disesuaikan yaitu 

informasi database dan virtual host dalam web 

server.  
 
 
 
 

 

Gambar 18 - Implementasi halaman rasio ROCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19 - Implementasi halaman drill-down 
 
9. Fase Deployment, Delivery & Feedback 

Fase   Deployment,   Delivery   and   Feedback  
merupakan fase terakhir pada sebuah siklus 

pengembangan perangkat lunak menggunakan 

model Prototype. Pada fase ini perangkat lunak 

yang telah dibangun akan di-upload kedalam web 

server yang akan diakses untuk pengujian sistem. 

Kemudian, perangkat lunak yang sudah di-upload 

dan dikonfigurasi akan dilakukan testing dengan 

metode black box dimana pengujian akan berfokus 

kepada fungsi-fungsi perangkat lunak tersebut.  
Proses upload sistem kedalam web server 

dilakukan dengan bantuan aplikasi FTP Client, 
adapun FTP Client yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu FileZilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 21 - Konfigurasi database  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 22 - Konfigurasi virtual host 
 

Untuk memastikan semua fungsi sistem dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan setelah proses deployment, maka 

dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibangun. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 

berikut. 
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Untuk memastikan bahwa data yang 

ditampilkan oleh sistem akurat dan sama dengan 

sumber data, maka dilakukan pengujian dengan 

cara membandingkan data yang ditampilkan dalam 

bentuk grafik pada sistem dengan data yang di-

query kan secara langsung ke database. Sebagai 

sampel, pengujian dilakukan terhadap nilai Net 

Sales pada periode Desember 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 23 - Nilai rasio yang ditampilkan sistem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24 - Hasil testing dengan query 

10. Kesimpulan 
Perancangan   dan   pembangunan   Executive  

Information System Analisis Rasio Keuangan, 

dimulai dengan analisa proses yang berjalan 

melalui komunikasi dengan pengguna, dilanjutkan 

dengan tahapan perancangan sistem dengan 

menggunakan UML beserta rancangan desain 

antar-muka, yang selanjutnya diimplementasikan 

melalui kode program. Setelah kode program 

selesai dibuat, kemudian dilakukan pengujian baik 

untuk fungsi sistem maupun kesesuaian data yang 

ditampilkan.  
Dengan diterapkannya perangkat lunak untuk 

melakukan perhitungan dan analisa rasio, pihak 

manajemen perusahaan dapat memantau naik 

turunnya rasio ROCE sebagai cerminan performa 

bisnis dan posisi keuangan dengan menggunakan 

sumber data dari ERP Oracle.  
Fitur pencapaian target yang diimplementasikan 

pada perangkat lunak yang dibangun, dapat 
digunakan sebagai indikator nilai rasio ROCE 

apakah memenuhi target perusahaan atau  
tidak.Kemudian,fitur drill-down yang 

diimplementasikan membantu manajemen dalam 
menganalisa lebih jauh komponen-komponen yang 

mempengaruhi rasio ROCE termasuk detail data 

dan saldo dari account-account transaksi. 
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