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SOLUSI PENANGANAN AKUNTANSI DENGAN KOMPUTER
Oleh : Muhamad Danuri )
Abstrak
Semakin berkembangnya dunia bisnis dan usaha di masyarakat menuntut adanya
pencatatan yang lengkap dan rapi untuk menunjang kelancaran transaksi yang terjadi setiap
hari. Pencatatan yang dimaksud adalah proses akuntansi, dan ini dilakukan untuk mengatur
keuangan dan mengetahui posisi-posisi keuangan tersebut untuk nantinya digunakan
sebagai acuan dalam mengadakan perubahan dan perbaikan. Untuk mempercepat proses
dan mengurangi kesalahan – kesalahan yang terjadi pada proses akuntansi telah banyak
digunakan bantuan komputer untuk menangani proses ini, banyak program-program aplikasi
untuk akuntansi yang ditawarkan dengan berbagai macam fasilitas dan keunggulankeunggulan namun semua terpulang kembali kepada sumber daya manusianya, sudah siap
atau belum untuk menggunakan teknologi komputer tersebut.
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A. Pendahuluan
Sering kita dengar ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang bekerja dalam bidang akuntansi
(akuntan suatu perusahaan ) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik
dan benar dibutuhkan tanaga dan waktu yang besar serta ketelitian yang tinggi. Hal ini sudah
banyak yang memahami dan mengetahui sehingga untuk menyelesaikan suatu kasus
akuntansi dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, hal inilah yang menimbulkan lamanya laporan
keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan proses audit dan sejenisnya.
Dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi komputer seperti sekarang ini telah
menciptakan suatu gagasan baru dalam membantu tugas – tugas manusia khususnya dalam
bidang akuntansi. Program yang menjadi idola untuk menangani dan menyelesaikan Siklus
akuntansi banyak sekali. Berbagai macam program dengan berbagai macam fasilitas dan
keunggulan-keunggulannya sudah banyak dibuat, hal ini memudahkan bagi mereka yang
sering menghadapi masalah akuntansi tentunya. Namun semua itu terpulang kembali kepada
pemakai program tesebut, sudah siap atau belum untuk menerapkan komputerisasi akuntansi
tersebut pada kasus-kasus yang terjadi diperusahaannya.
B. Pembahasan
Akuntansi merupakan proses pencatatan (recording), pengelompokkan
(Classifiying),
perangkuman (sumarizing) dan pelaporan (Reporting) dari kegiatan transaksi perusahaan.
Tujuan kahir dari kegiatan akuntansi adalah penerbitan laporan-laporan keuangan. Orang
yang bekerja dalam bidang akuntansi disebut dengan istilah akuntan.
Sebagian besar perusahaan menggunakan kegiatan akuntansi, hal ini dilakukan untuk
melakukan pencatatan – pencatatan transaksi yang terjadi dan menghitung berapa besar
aliran dana yang keluar atau masuk dalam perusahaan dan diketahuinya aliran dana dan
posisinya maka perusahaan dapat mengetahui kondisi dan keadaan perusahaan. Hal ini sangat
diperlukan oleh perusahaan untuk membuat berbagai macam keputusan dan tindakan yang
diperlukan secepatnya untuk kemajuan dan pengembangan perusahaan.
Pertumbuhan organisasi modern yang lebih komplek dan persaingan pasar yang ketat
membuat peranan akuntan lebih meningkat. akuntan tidak berfungsi sebagai penyedia
informasi saja tetapi juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
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Begitu pentingnya kegiatan akuntansi ini memunculkan suatu gagasan untuk mengubah
kegiatan yang dilakukan pada proses akuntansi dipindah dengan menggunakan komputer, hal
ini dilakukan untuk :
1. Mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses akuntansi
2. Mempercepat proses pembuatan laporan-laporan keuangan perusahaan
3. Memudahkan manajemen untuk dapat mengambil keputusan – keputusan penting
secepat mungkin
4. Mengurangi biaya-biaya kegiatan akuntansi
Selain yang tersebut diatas terdapat beberapa keuntungan-keuntungan yang akan didapat jika
menggunakan komputerisasi pada proses akuntansi antara lain :
1. Kecepatan proses, sistem komputer dapat menghasilkan informsi keuangan relatif
cepat bila dibandingkan dengan sistem manual kerena komputer dapat melakukan
beberapa pekerjaan secara bersamaan dengan kecepatan tinggi.
2. Volume output yang dihasilkan dari proses pekerjaan yang cepat mengakibatkan
volume transaksi yang dikerjakan lebih banyak, sehingga volume hasil semakin
meningkat.
3. Pencegahan kekeliruan, tingkat ketelitian dan kepatuhan komputer jauh lebih tinggi
dari pada manusia, pemakaian komputer dapat mengurangi banyak kekelituan.
4. Posting dilakukan secara otomatis, mengurangi pekerjaan pembukuan dan laporan
keuangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat mendadak.
5. pencetakan dokumen dapat dilakukan berulang kali dalam waktu relatif singkat dengan
ketelitian tinggi dan terinci sehingga sangat memudahkan pengguna informasi
akuntansi.
6. Pengamanan data yang terjamin, program dilengkapi dengan password yang
memungkinkan hanya karyawan tertentu yang dapat mengakses data akuntansi.
Beberapa kriteria Program Aplikasi akuntansi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
kasus akuntansi adalah sebagai berikut :
1. Spesifikasi Program
Beberapa spesifikasi yang harus ada pada sebuah program aplikasi komputer untuk
akuntansi adalah sebagai berikut :
a). Mudah digunakan (User Friendly)
Sebuah program aplikasi komputer untuk akuntansi harus memiliki kemudahankemudahan dalam mengoperasikannya sehingga para pemakai dapat dengan
mudah menggunakan
dan menerapkannya pada kasus-kasus yang terjadi.
Dengan fasilitas yang disediakan program dapat dimengerti oleh orang awan yang
tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang komputer dan akuntansi,
jadi jangan sampai program akuntansi menyulitkan pemakai sendiri..
b). Cocok untuk berbagai macam situasi dan kondisi perusahaan
Program harus dapat mengatur model – model mata uang dengan ribuan, jutaan
atau lainnya, mengatur jumlah barang dan jasa, jumlah pelanggan dan kondisi lain
perusahaan, program harus juga mampu menangani berbagai macam jenis
perusahaan baik dagang, jasa , manufactur dan lain-lainnya.
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c). Pembuatan laporan keuangan secara otomatis , lengkap dan akurat.
Semakin banyak jenis laporan keuangan yang dapat dibuat dengan program
aplikasi maka semakin baik program tersebut, dan laporan tersebut dapat dibuat
dengan otomatis serta dapat dicetak dengan berbagai macam printer atau media
lain. Adapun laporan keuangan standart yang harus ada antara lain : neraca saldo,
neraca, laporan laba rugi, laporan pembelian dan penjualan, daftar umur piutang,
jurnal transaksi, persediaan barang, dan sebagainya sesuai standart akuntansi
keuangan.
d). Kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah
Dengan fasilitas preview atau sejenisnya, data dapat ditampilkan dengan mudah
sehingga para pemakai dapat dengan mudah pula melakukan koreksi dan
pengecekan data-data yang telah ada atau kalau diperlukan mengadakan
perbaikan-perbaikan.
e). Sistem sekuriti yang memadai
Sistem Sekuriti adalah sebuah fasilitas yang harus ada pada sebuah program
aplikasi akuntansi hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengubahan data
oleh orang-orang yang tidak berwenang. Sekuriti yang disediakan dapat dilakukan
pada tiap-tiap level pemakai atau dengan metode yang lain.
f). laporan keuangan yang dapat diaktifkan dengan program – program komputer
yang lain
Fasilitas ini sangat membantu sekali seandainya laporan yang diinginkan perlu
diadakan penambahan-penambahan bukti-bukti atau akan diproses dengan
program lain guna mendapatkan suatu data yang lebih bermanfaat bagi
perusahaan. Jika pemakai ingin mengadakan presentasi tentang kondisi keuangan
perusahaan maka cukup menggunakan program presentasi dengan mengambil
data dari laporan yang tersdia pada program aplikasi keuangan.
g). Laporan keuangan komparasi
Laporan keuangan komparasi ini dibutuhkan sekali bagi perusahaan untuk
membandingkan kondisi keuangan pada satu periode dengan periode lainnya, hal
ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengambilankeputusankeputusan penting perusahaan.
h). Compitable dengan berbagai jenis komputer
Program aplikasi harus compitable maksudnya harus dapat digunakan dan
dioperasikan pada berbagai jenis, merk dan sistem operasi komputer hal ini untuk
menghindari pembelian peralatan-peralatan baru.
2. Modul akuntansi yang Harus Ada dalam program Aplikasi
Modul akuntansi adalah suatu proses yang terdapat dalam program aplikasi yang
digunakan untuk pengolahan data akuntansi sampai pada terbentuknya laporan –
laporan yang dibutuhkan, adapaun Modul-modul akuntansi tersebut antara lain :
a). General Ledger
Modul ini adalah suatu modul yang digunakan untuk melakukan pencatatan datadata perusahaan seperti :
1). Data – data awal perusahaan
2). Rekening-rekening awal yang ada
3). Proses pencatatan transaksi
4). Proses penjurnalan transaksi
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Modul ini merupakan awal dari proses akuntansi, kesalahan atau kekurangan pada
pembuatan data dimodul ini dapat mengurangi keakuratan data pada proses
pembuatan laporan keuangan.
checquebook / bank
Suatu modul yang menangani pendataan keuangan yang masuk dan keluar pada
perusahaan. Penanganan yang harus ada pada modul ini antara lain pendataan
deposite bank, pembuatan cek , pembuatan rekonsiliasi bank, pembuatan jurnal
penerimaan dan pengeluaran kas dan mungkin juga dilengkapi dengan cash flow
analysis.
Sales
Modul sales adalah modul yang digunakan untuk menangani pendataan transaksi
penjualan produk barang yang dimiliki perusahaan kepada pelanggan perusahaan
baik secara tunai maupun kredit. Beberapa laporan standar yang harus ada pada
modul ini antara lain :
1). Daftar piutang dan umurnya
2). Analisis penjualan dengan berdasar pada berbagai macam faktor misalnya
(jenis barang, transaksi , pengelompokan per konsumen atau pelanggan
maupun per bagian tenaga pemasaran.
3). Laporan komparasi dari tahun ke tahun dengan taun periode yang sedang
berjalan.
4). Rekonsiliasi catatan prusahaan dengan pelanggan
5). Data pembayaran, faktur, return – return yang diperlukan pada kegitan
penjualan barang.
Time Billing
Modul yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan khusus jasa kepada
para pelanggan yang termasuk dalam daftar aktifitas (Activity List)
Purchases
Modul Purchases adalah modul yang digunakan untuk menangani pendataan
transaksi Pembelian produk barang maupun jasa dari vendor atau pemasok.
Laporan dan kegiatan yang berhubungan dengan pembelian barang juga harus
ada dalam program aplikasi seperti : Return pembelian, pencatatan pengeluaran
dan penerimaan kas saat terjadi proses pembelian barang, laporan kronologi
pembayaran hutang, adanya perhitungan – perhitungan seperti bonus dan
potongan pembelian serta peramalan dan perkiraan kondisi pada periode tertentu,
hal ini digunakan untuk melakukan prediksi dan mengambil keputusan-keputusan
penting.
Payroll
Suatu modul yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi pengajian
pegawai atau karyawan yang meliputi perhitungan gaji pokok, bonus dan
perhitungan pajak penghasilan.
Inventory
Modul yang berisi laporan – laporan seperti :
1). Analisi jenis barang yang diperdagangkan
2). Formulir perhitungan fisik persediaan
3). Data barang hasil penggabungan
4). Daftra jenis dan historis persediaan
5). Analisis harga jual barang berdasarkan metode-metode yang tepat seperti :
Average Cost atau last Cost.
6). Daftar harga jual barang.

h). Customer / Pelanggan
Modul yang menangani pendataan pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan,
pendataan ini meliputi data prusahaan, jumlah piutang, daftar pembayaran
piutang dan pesang-pesan yang disampaikan kepada pelanggan untuk
mengingatkan jatuh tempo pembayaran piutang.
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i). Vendor / Pemasok
Modul yang menangani pendataan pemasok produk barang dan jasa yang dimiliki
oleh perusahaan
j). Product
Modul yang menangani pendataan barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan,
pendataan harga beli, harga jual, stok barang dan perhitungan hpp .
k). Report dan Pembuatan laporan keuangan
Modul yang sangat enting dari suatu program aplikasi, tanpa adanya laporan yang
lengkap maka sebuah kegiatan akan terasa kurang sempurna. Program aplikasi
akuntansi harus memiliki proses pembuatan laporan yang handal dan dapat di
cetak diberbagai macam media baik ke kertas, disket maupun ke format data yang
lain.
3. Fasilitas Keamanan dan Backup data
a). Pasword yang memadai
Untuk menjamin keamanan data dari gangguan non teknis maka perlu adanya
suatu privasi bagi masing-masing pemakai program aplikasi. Setiap karyawan
diberikan level khusus dalam menjalankan program, sehingga data yang penting
dan rahasia tidak dapat di akses oleh orang-orang yang tidak berwenang. Privasi
ini dapat dilakukan dengan adanya fasilitas password pada tiap level karyawan.
b). Backup dan Restore data
Fasilitas pengamanan data dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor fisik dan
teknis harus dapat dihindari sekecil mungkin, hal ini dapat dilakukan dengan
fasilitas Backup data. Sewaktu-waktu terjadi kerusakan komputer atau hilangnya
suatu data maka dapat segera diatasi dan dibetulkan dengan cepat.
4. Perubahan – perubahan yang terjadi dengan adanya komputerisasi
Dengan diterapkannya komputerisasi pada proses akuntansi, maka akan banyak
terjadi perubahan-perubahan didalam sistem atau manajemen. Jika penerapan
komputer sudah penuh (Fully Computerized) dan cara manual sudah betul – betul
ditinggalkan, maka perubahan-perubahan yang terjadi cukup dramatis. Perubahanperubahan tersebut antara lain :
a). Perubahan terhadap struktur organisasi
Pada perusahaan yang besar penerapan komputer akan menjadi departemen baru
yaitu departemen Pengolahan data Elektronik, penerapan ini juga dapat membawa
dampak perubahan struktur organisasi dari organisasi desentralisasi menjadi
sentralisasi.
b). Perubahan terhadap simpanan data
Pada sistem manual data dicata dalam jurnal dan ledger (buku besar dan buku
pembantu). Pada sistem komputer data disimpan pada file dalam bentuk yang
hanya dapat dibaca oleh komputer dan tidak dapat terbaca oleh mata manusia.
Hal ini seperti yang diutarakan oleh Shoshana Zuboff Sebagai berikut : “ If you

work with a manual system and you to see an account on a given day, you have a
paper file and you simply go to that particular section and pull out the file. When
you’re on the computer system, in a sense all your accounts are kind of floating
arround in space. You can’t get your hands on them “

c). Perubahan pemrosesan volume data besar yang rutin
Perubahan in imempunyai pengaruh yang besar, karena komputer dapat
beroperasi denga lebih cepat, lebih tepat dan tidak mengenal lelah serta sedikit
sekali faktor kesalahan yang mungkin terjadi, jika dibandingkan dengan manusia
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yang mengenal lelah, dan jika sudah lelah maka akan menyebabkan melemahnya
mental dan mengakibatkan munculnya kesalahan.
d). Perubahan terhadap ketersediaan informasi
Penyediaan informasi dapat diakses dengan cepat dan murah pada saat informasi
tersebut dibutuhkan.
e). Perubahan dalam pengendalian intern
Dengan diterapkannya komputer maka pengendalian intern akan mengalami
perubahan khususnya pada pengendalian akuntansi, semua transaksi penting
harus melewati prosedur dan persetujuan khusus untuk menghindari
penyelewengan oleh karyawan, hal ini biasanya dibuat password khusus yang
hanya level – level manajemen tingkat atas yang memiliki akses tersebut.
f). Perubahan penelusuran akuntansi
Penelusuran akuntansi atau audit trail tetap masih dibutuhkan, tetapi hanya
elemen-elemennya saja yang berubah. Secara manual audit trail mempunyai jalur
dari laporan-laporan yang yang dihasilkan ke catatan-catatan dan ke dokumendokumen dasar sebagai bukti transaksi. Pada sistem komputer Audit trail
menembus sistem komputer , pemeriksaan akuntan yang menembus sistem
komputer ini disebut dengan audit Trough computer. Pemerikasaan juga dapat
dilakukan tanpa menembus sistem komputer dengan menganggapnya sebgai
kotak hitam (black box), pemeriksaan iakuntan cara ini
disebut dengan audit
arround computer.

C. Kesimpulan
Dengan mengetahui dan memahami kriteria sebuah program aplikasi keuangan yang baik
maka dapat memilih dan menggunakannya untuk menyelesaikan kasus dan kegiatan
akuntansi yang ada diperusahaan. Banyak sekali program aplikasi untuk akuntansi tetapi
yang memiliki kualifikasi yang baik dan handal hanya beberapa, maka perlu dengan cermat
dalam menentukan pilihan program agar nantinya tidka menghambat kegiatan akuntansi
jika terjadi proses yang komplek dan rumit. Kesiapan dari manajemen juga dibutuhkan
agar nantinya tidak terjadi masalah jika terdapat beberapa perubahan yang dramatis
ketika program komputerisasi akuntansi sudah diterapkan dengan sepenuhnya.
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