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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan
menginterpretasikan

aktivitas

keuangan.

Akuntansi

memiliki

peranan yang sangat penting bagi perusahaan, sebab akuntansi
merupakan sistem informasi yang memberikan laporan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan atau aktivitas
ekonomi dan kondisi perusahaan baik pihak internal maupun
eksternal. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan yang
sebesar-besarnya, maka diperlukanya suatu sistem informasi
akuntansi yang akurat untuk memberikan laporan kepada pihakpihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Agar
sistem informasi akuntansi tersebut lebih akurat, maka diperlukan
adanya aplikasi komputer akuntansi sebagai alat bantu.
Pada era globlalisasi komputer atau PC (Personal Computer)
digunakan pada hampir kegiatan bisnis dalam perusahaan.
Komputer adalah mesin yang memproses data fakta secara
elektronis. Secara umum, pemrosesan data (data Processing = DP)
dapat didefinisikan sebagai satu seri dari tiga tahap, yaitu
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mengumpulkan data, memanipulasi atau menangani data, dan
mendistribusikan atau mengirim keluar data atau informasi untuk
tujuan tertentu. Semuai pemrosesan tersebut mampu dikerjakan
komputer sesuai keinginan (user = pemakai).
Pengaruh komputer terhadap peradaban manusia sangat
besar. Kebutuhan manusia akan komputer saat ini sangat luar
biasa, karena dengan komputer pekerjaan yang penyelesaiannya
memakan waktu yang lama, dapat dikerjakan dengan waktu yang
singkat bahkan dengan keakuratan yang tidak diragukan.
Bagi perusahaan, Akuntansi berperan dalam menghasilkan
informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi
perusahaan. Akuntansi juga berperan sebagai informasi untuk
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam mengetahui
kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. Dahulu ketika akuntansi
belum menggunakan tekhnologi komputer, pihak manajer dan
pihak-pihak yang berkepentingan melihat laporan akuntansi yang
dibuat secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama.
Kini dengan adanya komputer akuntansi pihak manajer dan pihakpihak yang berkepentingan dapat melihat laporan keungan dan
mengetahui kondisi perusahaan cukup dengan sekali click, maka
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semua data yang diinginkan atau ingin dilihat akan keluar dengan
otomatis.
Untuk menerapkan aplikasi akuntansi pada perusahaan
diperlukaannya

sebuah

pengendalian

aplikasi.

Pengendalian

aplikasi bertujuan untuk memastikan semua transaksi telah
diotorisasi secara sah serta dicatat, diproses dan dilaporkan secara
akurat.
Bagi

perusahaan

besar,

yang

memiliki

banyak

anak

perusahaan atau cabang perusahaan harus menerapkan komputer
akuntansi pada perusahaannya, demi kelancaran operasional
perusahaan tersebut. Oleh karena pentingannya penerapan
akuntansi berbasis komputer bagi sebuah perusahaan, maka
peneliti mengambil judul “PENERAPAN APLIKASI AKUNTANSI
DALAM

PENGOLAHAN

DATA

AKUNTANSI

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DKI JAKARTA.”

PADA
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan aplikasi akuntansi dalam pengolahan
data akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI
Jakarta?
2. Bagaimana

tingkat

efesiensi

aplikasi

akuntansi

yang

diterapkan dalam proses akuntansi pada Perusahaan
Daerah Air Minum DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengendalian aplikasi dalam penerapan aplikasi
akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian dilakukan untuk menghasilkan atau memenuhi
tujuan yang akan dicapain. Maka tujuan yang akan dicapai adalah :
a. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran penerapan
aplikasi akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI
Jakarta.
b. Untuk mengetahui seberapa efesien aplikasi akuntansi yang
diterapkan pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta.
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c. Untuk

mengetahui

bagaimana

pengendalian

aplikasi

akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta.
2. Manfaat yang didapat dari karya ilmiah ini adalah
a. Bagi

penulis

adalah

mendapatkan

tambahan

wawasan tentang penerapan aplikasi akuntansi yang
diterapkan oleh perusahaan,
b. Bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi kinerja
aplikasi akuntansi,
c. Bagi pihak lain sebagai referensi bacaan tentang
penerapan aplikasi akuntansi pada perusahaan.

