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ABSTRAK 

 
Dalam menjalankan aktivitasnya sistem 
informasi akuntansi berbasis komputer akuntansi 
belum begitu diterapkan. Komputer sudah ada 
namun aplikasi pendukung untuk menghasilkan 
laporan keuangan yang tepat dan cepat belum 
ada. Begitu banyak kelemahan jika masih 
menggunakan metode manual. Adapun 
kelemahan dari system secara manual adalah 
roses pengolahan datanya lambat, sehingga 
membutuhkan banyak tenaga kerja dan 
beberapa langkah/tahapan dalam 
pengerjaannya. Informasi yang dihasilkan 
kesalahan cukup tinggi. Untuk mengatasi 
masalah-masalah tersebut diatas, maka 
diperlukan soft akuntansi sebagai alat Bantu 
dibagian akunting. Untuk itu saya mencoba 
menerapkan komputer akuntansi dengan 
menggunakan Microsoft Excel untuk membantu 
menghasilkan laporan keuangan. Dengan 
melakukan observasi dan wawancara kepada 
karyawan yang bersangkutan penelitian ini 
dapat berjalan dengan baik 
Proses pencatatan jurnal jika menggunakan 
Microsoft Excel adalah membuat kolom untuk 
masing-masing transaksi, misalnya jurnal umum, 
buku besar, neraca,. Setelah membuat kolom 
langkah selanjutnya adalah memasukkan data 
yang diperoleh ke dalam jurnal umum, setelah 
data dimasukkan maka buku besar dan neraca 
akan terisi secara otomatis. Adapun kelebihan 
menggunakan komputer adalah proses pengolah 
datanya lebih cepat, informasi yang dihasilkan 
lebih akurat, personil /sumber daya yang 
dibutuhkan lebih sedikit. Manajemen pihak-
pihak yang bersangkutan dapat dengan cepat 
memperoleh informasi yang dibutuhkan, karena 
saldo akan terhitung setiap kali transaksi 
dilakukan 

 
Kata kunci : sistem informasi akuntansi, 
komputer akuntansi.  
 

PENDAHULUAN 
 

Akuntansi dilaksanakan baik dalam 
perusahaan yang bertujuan mencari laba 
maupun dalam organisasi-organisasi yang tidak 
mencari laba. Salah satu penyebabnya adalah 

karena hal ini diharuskan oleh undang-undang. 
Namun demikian alasan utama mengapa 
akuntansi dilaksanakan dalam berbagai 
organisasi adalah karena semakin rumitnya 
variabel-variabel yang dihadapi, walau di dalam 
perusahaan kecil sekalipun. Keadaan ini 
menyebabkan para pengambil keputusan 
menjadi semakin tergantung pada data 
akuntansi. Dalam akuntansi, transaksi-transaksi 
keuangan diolah sedemikian rupa sehingga 
menjadi laporan yang siap digunakan untuk 
pengambilan keputusan manajemen. Dengan 
demikian akuntansi merupakan suatu sistem 
informasi yang sangat diperlukan oleh 
perusahaan modern dewasa ini. 

Mengingat begitu pentingnya penerapan 
sistem informasi akuntansi dalam suatu 
perusahaan, maka tidak dapat dibayangkan 
bagaimana jadinya kalau suatu perusahaan tidak 
memiliki sistem informasi akuntansi yang 
memadai. Perusahaan tersebut mungkin tidak 
dapat memproses transaksinya secara jelas, 
terinci dan terstruktur. Kemudian perusahaan 
tersebut mungkin tidak akan memperoleh 
informasi yang relevan dan dapat dipercaya 
yang diperlukannya untuk dijadikan dasar dalam 
mengambil keputusan yang menyangkut 
aktivitas dan kelangsungan hidup perusahaan. 
Selanjutnya karena sistem informasi akuntansi 
didalamnya mengandung unsur-unsur 
pengendalian, maka perusahaan mungkin tidak 
dapat menjalankan pengendalian-pengendalian 
yang diterapkannya dengan baik. Karena 
pengendalian tidak dijalankan dengan baik, 
tidak menutup kemungkinan terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dan kecurangan-
kecurangan yang dilakukan dengan sengaja atau 
tidak sengaja. Jikan penyimpangan dan 
kecurangan sudah terjadi otomatis aktiva yang 
dimiliki perusahaan terancam keselamatannya 
dan aktivitas yang dilakukan menjadi tidak 
efektif dan efisien. 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian 
yang sangat penting dalam suatu sistem 
perusahaan. Sistem informasi akuntansi 
dirancang untuk menghasilkan informasi berupa 
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak 
ekstern maupun intern perusahaan. Sistem 
informasi akuntansi pada dasarnya dapat 
dioperasikan tanpa menggunakan komputer, 
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akan tetapi keterlibatan komputer dalam 
menangani tugas-tugas manusia dalam suatu 
sistem memiliki peran yang sangat besar dalam 
menunjang kelancaran sebuah sistem, sehingga 
informasi yang dibutuhkan pihak manajemen 
dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu. 
Disinilah perlunya pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi yang berbasis komputer yang mampu 
menyediakan informasi yang cepat, akurat, 
tepat waktu dan relevan yang digunakan untuk 
pengambilan keputusan. 

Persaingan dunia bisnis yang semakin 
kompetitif berdampak pada perubahan berbagai 
proses bisnis perusahaan antara lain proses 
akuntansi. Pengolahan data akuntansi yang dulu 
banyak dilakukan secara manual tidak lagi 
mampu menjawab tantangan persaingan masa 
kini. Percepatan bisnis yang ada menuntut 
pengolahan data yang terkomputerisasi. 
Rancang bangun sistem informasi akuntansi 
berbasis komputer menghasilkan informasi dan 
laporan keuangan yang lebih cepat, akurat dan 
relevan bagi perusahaan. Oleh karena itu 
kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang 
memiliki keterampilan teknologi informasi 
sekaligus kemampuan akuntansi sangat 
dibutuhkan dalam meningkatkan keunggulan 
bersaing perusahaan.  

Komputer akuntansi juga disusun untuk 
mempermudah pekerjaan akuntansi, namun 
komputer akuntansi memerlukan prasyarat 
penguasaan teknologi informasi dan komputer, 
sehingga yang tidak menguasai teknologi akan 
mencari berbagai alasan untuk menolak 
kehadiran sistem akuntansi komputer dengan 
menunjukan fakta dari kegagalan mereka 
sendiri. Tidak ada alasan untuk mengatakan 
bahwa komputer akuntansi sulit untuk 
diterapkan. Karena komputer akuntansi 
menciptakan sistem akuntansi yang mudah dan 
pragmatis. Bagian utama dari akuntansi adalah 
mencatat transaksi dan itu mudah. Menyusun 
laporan keuangan adalah pekerjaan komputer 
sehingga dengan beberapa klik tombol mouse 
dan input seperlunya, pengguna informasi dapat 
memperoleh informasi keuangan di media yang 
praktis yaitu media visual. Kecepatan dan 
akurasi merupakan sumbangan yang nyata dari 
komputer akuntansi. 

Rumah Sakit merupakan perusahaan atau 
organisasi yang tidak mengejar keuntungan 
semata, namun untuk dapat terus menjaga 
kelangsungan hidupnya, tidak akan terlepas dari 
masalah biaya. Pendapatan yang diperoleh dari 
jasa pelayanan yang diberikan merupakan 
bagian yang penting untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. Maka dari itu 
Rumah Sakit juga perlu menerapkan sistem 
informasi akuntansi yang didalamnya 
mengandung unsur-unsur pengendalian. 

Aplikasi yang digunakan pun tidak harus 
menggunakan software berbasis Enterprise 
Resource Planning (ERP). Microsoft Excel pun 
dapat digunakan untuk menyusun laporan 
keuangan yang akurat sehingga dapat digunakan 
untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan 
uraian dari latar belakang di atas, maka 
permasalahan yang akan dibahas melalui 
identifikasi permasalahan yang ada, yaitu : 
1. Bagaiman Sistem Informasi Akuntasi di R.S 

Islam Bogor? 
2. Bagaimana sistem dan prosedur proses 

penyusunan laporan keuangan di R.S Islam 
Bogor? 

3. Bagaiman penerapan penggunaan Microsoft 
Excel pada Laporan keuangan? 

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk : 
1. Mengetahui sistem informasi akuntansi di R.S 

Islam. 
2. Mengetahui sistem dan prosedur penyusunan 

laporan keuangan di R.S Islam. 
3. Mengetahui penerapan Microsoft Excel pada 

laporan keuangan. 
 

Dalam suatu siklus akuntansi didalamnya 
terdapat laporan keuangan yang disajikan 
dengan tujuan agar terciptanya keteraturan 
sistem pelaporan keuangan dalam suatu 
perusahaan. Sistem pelaporan keuangan yang 
dipakai perusahaan pada umumnya adalah 
sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan no. 1, yang secara 
umum memberikan informasi keuangan seperti 
neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan 
posisi keuangan dan catatan atas laporan lain 
serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integrasi dari laporan keuangan. 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini 
perkembangan teknologi sudah semakin canggih, 
kebanyakan perusahaan sudah memakai sistem 
dalam penyusunan laporan keuangannya. 
Penggunaan Microsoft Excel tentu sudah tidak 
asing lagi. Software ini cocok untuk semua jenis 
usaha. Walaupun Microsoft Excel bukanlah suatu 
software khusus akuntansi, namun dengan tools 
yang ada software ini dapat digunakan untuk 
menyusun laporan keuangan dengan cepat dan 
mudah. 

Oleh Karena itu penulis mencoba 
menerapkan Microsoft Excel untuk menyusun 
laporan keuangan. Tentunya diharapkan adanya 
perbaikan ketepatan dan kecepatan setelah 
digunakan Microsoft Excel. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit 
Islam Bogor, salah satu rumah sakit yang berada 
pada area strategis di daerah Bogor Utara. 
Tepatnya berada di Jl. Perdana Raya No. 22 
Perumahan Budi Agung, Bogor. Waktu penelitian 
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dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari bulan April 
2009 sampai dengan bulan Juni 2009. 

Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan 
metode-metode sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan merupakan suatu 
penelitian yang dilakukan penulis dengan 
cara membaca dan mempelajari beberapa 
literatur yang mempunyai kaitan erat dalam 
pokok permasalahan yang akan dibahas. Dari 
penelitian ini penulis memperoleh data 
sekunder berupa pengertian-pengertian 
teoritis yang berguna sebagai penunjang 
dalam pokok permasalahan dan sebagai 
jembatan dalam menyelesaikan penulisan 
ini. 

2. Penelitian Lapangan (field research) 
Penelitian lapangan merupakan suatu 
penelitian yang dilakukan penulis dengan 
cara terjun langsung ke perusahaan untuk 
mencari, mengumpulkan, atau memperoleh 
data yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan dalam penulisan ini. Hasil dari 
penelitian ini penulis memperoleh data 
primer yaitu berupa hasil wawancara 
langsung yang dilakukan penulis dengan 
pihak perusahaan melalui interview dan 
observasi. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, 
agar mempermudah didalam menentukan suatu 
penelitian, penulis mengumpulkan data 
kualitatif dan kuantitatif yang berasal dari 
dalam perusahaan (Internal) maupun bersumber 
dari luar perusahaan. 

Selain itu juga sumber data yang 
dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dibagi 
menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Data Primer 

Data Primer merupakan data dari sumber 
pertama, baik dari individu atau 
perorangan seperti hasil wawancara. 

2. Data Sekunder 
Dilakukan melalui penelitian kepustakaan 
yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data 
dengan cara membaca serta mempelajari 
literature yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 

Untuk mendapatkan data dan informasi, 
metode penulisan yang akan dipergunakan 
adalah: 
1. Observasi 

Observasi yaitu mengamati aktivitas 
perusahaan secara langsung pada obyek 
penelitian dan dapat dilihat dengan alat 
indera dengan melakukan pengamatan 
langsung pada R.S Islam yang menyangkut 
dengan permasalahan atau bahasan yang 
akan diteliti. 

2. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh 
gambaran yang jelas mengenai perusahaan 

secara keseluruhan maupun kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. Yaitu 
bentuk komunikasi dengan tujuan untuk 
memperoleh gambaran secara jelas 
mengenai analisa penyusunan laporan 
keuangan. 

Sesuai dengan perusahaan yang akan penulis 
bahas, dalam skripsi ini metode penelitian yang 
digunakan oleh penulis adalah metode 
deskriptif. Metode deskriptif yaitu salah satu 
bentuk penelitian deskriptif analisis yang 
bertujuan untuk menggambarkan segala sesuatu 
yang sedang berlangsung pada saat penelitian 
dilaksanakan dan mencoba mengumpulkan data 
secara teoritis untuk menilai suatu aplikasi 
nyata sebagai praktek sesungguhnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penerapan Penggunaan Microsoft Excel Pada 
Laporan Keuangan di R.S Islam Bogor 

 
Microsoft Excel yang saya terapkan disini, 

user hanya melakukan entry penjurnalan saja, 
sebagaimana seperti software-software 
akuntansi lainnya. Dengan menggunakan rumus-
rumus sheet satu dengan sheet lainnya, file satu 
dengan file lainnya menjadi berhubungan.   

 
Penggunaan Aplikasi Microsoft Excel  Untuk 
Laporan Keuangan di R.S Islam Bogor. 

 
Secara umum penggunaanya masih sama 

seperti sebelum diberi rumus-rumus dan masih 
mudah karena format-formatnya disesuaikan 
dengan yang sudah berjalan di R.S. Hanya user 
harus lebih disiplin agar file yang satu dengan 
file lainnya tetap berhubungan. 
 
Kelebihan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis 
Komputer Akuntansi khususnya Microsoft 
Excel. 

 
Dari hasil pembahasan diatas ternyata 

Microsoft Excel mempunyai peranan yang 
penting dalam penyusunan sistem informasi 
akuntansi terhadap laporan keuangan. Jika 
suatu institusi masih melakukan sistem informasi 
akuntansi dalam proses manual bisa dibayangkan 
betapa rumit dan memakan banyak waktu. 
Proses pencatatan akuntansi yang bersifat 
manual memerlukan beberapa langkah atau 
tahapan dalam pengerjaannya. Selain itu 
kemampuan manusia yang terbatas jika bekerja 
melebih batas waktu dan tenaga yang 
dimilikinya. Maka ia akan mengalami gangguan 
mental seperti kondisi fisik yang tidak stabil, 
cepat lelah, lupa dan sebagainya. 

Dengan menggunakan software akuntansi 
maka sistem informasi akan menjadi lebih 



PAMUNGKAS DAN TRIANDI, Telaahan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Akuntansi 

Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 2 Volume 9, Oktober 2007  97 
 

cepat. Begitu juga di R.S. Islam kecepatan 
dalam menghasilkan suatu laporan keuangan 
menjadi lebih cepat dan tingkat kesalahan 
semakin kecil. Berdasarkan uraian diatas 

penerapan Microsoft Excel dibandingkan dengan 
sistem lama yang digunakan dapat dilihat 
dibawah ini : 

 
Tabel 1 

Perbedaan menggunakan Microsoft Excel dan Manual 
 

No Keterangan Manual Excel 
1 Input  Lambat, karena menginput data harus lengkap 

dan teliti. 
 Informasi yang dihasilkan belum tentu akurat. 

 Cukup menginput 
nomor kode 

 Informasi yang 
dihasilan lebih 
akurat. 

2 Prosesnya Membutuhkan banyak waktu, biaya dan tenaga 
dalam mengerjakannya. 

 Lebih cepat dan 
singkat 

 Tingkat terjadinya 
kesalah sedikit. 

3 Output Masih harus banyak di kroscek. Kroscek tidak perlu 
berulang-ulang.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
R. S. Islam Bogor berlokasi di Jl. Perdana 

Raya No. 22 Budi Agung, Bogor. R. S. Islam 
Bogor yang berorientasi pada segmen pasien 
menengah ke bawah dengan pelayanan yang 
optimal dan sarana yang memadai. Lokasinya 
yang strategis menjadikan R.S. Islam sebagai 
salah satu rujukan yang tepat di daerah Bogor 
Utara. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan  dan dari informasi–informasi yang 
didapat, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. R. S. Islam merupakan Rumah Sakit kecil 

dengan peralatan medis yang memadai dan 
pelayanan yang baik. 

2. Sistem informasi akuntansi dan prosedur 
yang diterapkan di R. S. Islam Bogor sudah 
baik namun masih terdapat beberapa 
kelemahan yaitu penerapan teknologi 
informasi untuk laporan keuangan masih 
bersifat manual.  

3. R. S. Islam sangat unik karena tidak pernah 
melakukan peminjaman uang ke bank untuk 
pengadaan peralatan rumah sakit. 
Pengadaan atau pembelian peralatan 
rumah sakit dilakukan dengan bekerja sama 
dengan dokter-dokter R.S. Islam Bogor. 

4. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel yang telah dimodifikasi dengan 
rumus-rumus maka tingkat pengerjaan 
mulai dari posting jurnal sampai laporan 
keuangan menjadi lebih cepat dan tingkat 
kesalahan yang terjadi lebih sedikit. 
Biasanya untuk membuat laporan rekap 
mutasi debit kredit memakan waktu hingga 
1 bulan 20 hari. Setalah menggunakan 
Microsoft Excel yang sudah dimodifikasi 

dengan rumus-rumus waktu pengerjaan 
rekap mutasi menjadi 1bulan 5 hari 
ditambah neraca kuartal dan Laba/Rugi 
sudah selesai terbentuk untuk bulan yang 
bersangkutan. 
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