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ABSTRAK
Seiring dengan vberkembangnya teknologi dalam dunia informasi
perusahaan dituntun untuk melakukan perubahan strategi dalam menyediakan
informasi yang akurat dan tepat waktu guna pengambilan keputusan. Salah
satunya dengan pengembangan system akuntansi berbasis computer yang
menggunakan antuan computer untuk memproses semua data transaksiperusahaan
dan jugamenyebarkan informasi perusahaan kepada pihak yang terkait. Suatu
perusahaan biasanya merubah sistemnya karena alas an berikut : perubahan
kebutuhan perusahaan yang disebabkan meningkatnya kompetisi bisnis,m
perubahan teknologi, proses bisnis yang berkembang, dan system perusahaan
yang sudah “menua” dan harus segera diganti.
Mengacu pada salah satu alasan diatas adalah semakin banyaknya
transaksi yang harus dilakukan dalam siklus bisnis perusahaan karena proses
bisnis yang berkembang, maka pencatatan transaksi secara manual sudah tidak
memungkinkan lagi, karena dianggap tidak efisien. Masalah tersebut dialami oleh
Dian Putra Chemical, karena sejak didirikan, perusahaan ini masih menggunakan
system akuntansi8 yang berbasiskan manual. Kesalahan yang sering terjadi adalah
kesalahan dalam pncatatan data transaksi baik itu penjualan, pembelian, maupun
pencatatan persediaan barang. Umumnya kesalahan itu terjadi karena factor
human eror, yaitu kesalaha penghitungan. Sehingga informasi yang dihasilkan
tidak akurat. Selain tidak akurat,kelemahan lain dalam usaha Dian Putra Chemical
adalah time-consuming.
Solusi permaslahan yang dibahas dlama penelitian ini adalah dengan
diterapkannya accounting software K-system dalam perusahan. K-System
merupakan software local yang dirancang khusus untuk digunakan di Indonesia.
Dengan diaplikasikannya softare K-System, maka pemrosesan transaksi di dalam
perusahaan akan menjadi lebih mudah karena sudah dilaksanakansecara otomatis
oleh computer. Selainitu, peneliti juga mendesain proses bisnis yang baru utntuk
disesuaikan dengan keadaan pemrosesan transaksi yang sudah ada di perusahaan.
Tujuan dilakukannya desain proses bisnis adalah menciptakan pengendalian intern
yang baru bagi perusahaan, karena seama ini pengendalian intern ayng ada
ddalam perusahaan dinilai lemah.
Sebelum software K-System diaplikasikan ke dalam system akuntansi
perusahaan, software dipasang ke dalam computer, mengisi saldo awal kemudian
meng-input transaksi-transaksi harian ayng tejadi di dalam perusahaan selama
kurun waktu tertentu. Tahap paling akhir adalah hasil laporan keuangan yang
dihasilkan oleh software K-System.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil
keputusan bahwa : 1) Dengn menggunakan software K-System, kesalah pada
penginputtan kode barang yang selama ini terjadi dapat diatasi, 2) Dengan
menggunakan software K-System pemrosesan laporan keuangan yang selama ini
memekan banyak waktu, menjadi lebih praktis, 3) Dengan menggunakan
accounting software K-System, data yang sudah diinput, tersimpan dalam
computer dan sewaktu-waktu dapat dicetak untuk arsip dokumen. Selain itu hanya
pengguna yang ewaktu-waktu dapat dicetak untuk arsip dokumen. Selain itu
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hanya pengguna yang mempunyai wewenang saja yang dapat masuk ke dalam
system, karena tiap-tiap pengguna yang akan masuk ke dalam system harus
memasukkan password, jika password yang dimasukkan salah maka system akan
menolahnya. 4) Dengan menggunakan accounting software K-System, data ayng
tersimpan terususn rapi sesuai dengan jenis datanya, baik itu data mengenai
hutang, pelanggan, data pembelian, dan juga data penjualaa ke pelanggan. Jika
user ingi melihat laporan data, user dapat melihat ke dalam screen sesuai dengan
data yang ingin dilihat ( dengan tombol O/ output ataupun menggunakan tombol
O dalam keybord). Selain itu sudah terdapat laporan jurnal, buku besar, rugi laba,
dan neraca untuk memudahkan pem,eriksan keunagnan secara periodic.

Kata Kunci : Sistem Manual, Accuounting Software , K-System.
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