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Abstract
Indonesia Quran Foundation is a foundation engaged in Quran-based youth education. Along with the development, this
foundation has increased very rapidly and is included in its financial management. The results of an interview with the
Indonesian Quran Foundation Dormitory Treasurer stated that currently the Indonesian Quran Foundation Dormitory is still
using manual recording using Microsoft Excel. This manual recording starts from recording the receipt of tuition fees for
mahasantri to the financial reports. Based on this, technology is needed to facilitate recording and preparation of accurate
financial reports. Therefore, an accounting information system is needed. An Accounting Information System (AIS) is a
collection of resources, such as people and tools designed to convert financial and other data into information. In this research,
the accounting information system applied is Accurate Accounting Software. Accurate Accounting Software is an accounting
and finance program designed to meet the needs of companies in terms of accounting and financial records. The author
implements the Accurate application at the Indonesia Quran Foundation Dormitory by going through several series of stages.
Starting from a preliminary study, conducting analysis, implementation, testing with the black-box method, to the results of
evaluation and improvement. The application of the tuition fee payment system to financial reports at the Indonesian Quran
Foundation dormitory has been successfully carried out into the invoice stage and as evidence of financial reports to the
Indonesia Quran Foundation foundation.
Keywords: Accounting Information Systems, Microsoft Excel, Accurate Accounting Software

Abstrak
Indonesia Quran Foundation merupakan suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan kepemudaan berbasis Quran.
Seiring dengan perkembangan yayasan ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan termasuk dalam pengelolaan
keuangannya. Hasil wawancara Bendahara Asrama Indonesia Quran Foundation menyatakan bahwa saat ini Asrama Indonesia
Quran Foundation masih menggunakan pencatatan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Pencatatan manual
ini mulai dari pencatatan penerimaan pembayaran SPP mahasantri hingga laporan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut
maka diperlukan teknologi untuk memudahkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Oleh karena itu,
diperlukanlah sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia
dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Dalam penelitian ini sistem
informasi akuntansi yang diterapkan adalah Accurate Accounting Software. Accurate Accounting Software adalah program
akuntansi dan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal pencatatan akuntansi dan keuangan.
Penulis melakukan penerapan Accurate pada Asrama Indonesia Quran Foundation dengan melalui beberapa rangkaian
tahapan. Dimulai dari studi pendahuluan, melakukan analisis, implementasi, pengujian dengan metode black-box, hingga hasil
evaluasi dan perbaikan. Penerapan sistem pembayaran uang SPP hingga laporan keuangan di Asrama Indonesia Quran
Foundation telah berhasil dilakukan ke dalam tahap invoice dan sebagai bukti laporan keuangan kepada pihak yayasan
Indonesia Quran Foundation.
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Microsoft Excel, Accurate Accounting Software
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1. PENDAHULUAN
Indonesia Quran Foundation merupakan suatu yayasan
yang bergerak di bidang pendidikan kepemudaan berbasis
Quran. Menyediakan tempat tinggal berasrama dan program
tahfizh bagi setiap mahasiswa yang ingin belajar Al-Quran
dan mempelajarinya. Seiring dengan perkembangan
yayasan ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan
termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Hasil
wawancara Bendahara Asrama Indonesia Quran Foundation
menyatakan bahwa saat ini Asrama Indonesia Quran
Foundation masih menggunakan pencatatan secara manual
dengan menggunakan Microsoft Excel.
Pencatatan manual ini mulai dari pencatatan penerimaan
pembayaran SPP mahasantri hingga laporan keuangannya.
Hal tersebut dapat merumitkan bendahara. Contohnya
adalah ketika ada mahasantri membayar SPP dan bendahara
harus selalu meng-updatenya setiap saat. Permasalahan
lainnya adalah nota pengeluaran dari operasional asrama
tidak tertata rapi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan
teknologi untuk memudahkan pencatatan dan penyusunan
laporan keuangan yang akurat. Oleh karena itu,
diperlukanlah sistem informasi akuntansi.
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber
daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk
mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi
informasi [1]. Dalam penelitian ini sistem informasi
akuntansi yang diterapkan adalah Accurate Accounting
Software. Di dalam buku panduan atau manual book
Accurate Accounting Software yang diterbitkan oleh PT.
Cipta Piranti Sejahtera, bahwa Accurate Accounting
Software adalah program akuntansi dan keuangan yang
dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam
hal pencatatan akuntansi dan keuangan [2]. Sistem Accurate
dapat menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan
akurat [3]. Dengan Software Accurate ini diharapkan dapat
membantu dan mempermudah dalam pencatatan dan
penyusunan laporan keuangan di Asrama Indonesia Quran
Foundation.

keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi
keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode
tertentu [6].
2.2 Pengertian Accurate
Software Accurate merupakan software akuntansi buatan
Indonesia yang dikembangkan oleh CPSSoft (PT Cipta
Piranti Sejahtera) pada awal tahun 2000. Software Accurate
pertama kali release dengan nama Accurate 2000 yang
hanya merupakan Software Buku Besar (General Ledger),
Lalu pada tahun 2002 Accutare 2000 berkembang dan
CPSSoft berhasil release Accurate Versi 2 dengan
penambahan modul inventory. Karena semakin banyaknya
permintaan terhadap software akuntansi, Accurate Versi 2
terus dikembangkan dan berhasil release Accurate Versi 3
pada tahun 2003 dengan modul yang lebih lengkap, yaitu
Buku Besar, kas Bank, Inventory, Sales, Purchase, Project
dan Manufaktur. Karena perkembangan dan perubahan
perpajakan serta peraturan Standar Akuntansi yang
menuntut perubahan, maka pada tahun 2009 CPSSoft
Release Accurate Versi 4 dengan penyesuaian fitur-fitur dan
penambahan fitur unggulan yang diperlukan oleh UKM di
Indonesia. Pada tahun 2015 Release Accurate Versi 5
dengan penyempurnaan fitur yang diperlukan oleh UKM
seperti Ekspor ke E-Faktur dan lain sebagainya.
2.3 Modul Accurate
Modul Accurate dikemas menjadi satu paket yang terdiri
dari:
1.

Modul Pembelian (Purchase Module)
Modul ini terdiri dari Formulir Permintaan Pembelian
(Purchase Requisition Form), Formulir Pesanan
Pembelian (Purchase Order Form), Formulir
Penerimaan Barang (Received Item Form), Formulir
Faktur Pembelian (Purchase Invoice Form), Formulir
Retur Pembelian (Purchase Return Form) dan
Formulir Pembayaran Pembelian (Purchase Payment
Form).

2.

Modul Penjualan (Sales Module)
Modul ini terdiri dari Formulir Penawaran Penjualan
(Sales Quotation Form), Formulir Pesanan Penjualan
(Sales Order Form), Formulir Faktur Penjualan (Sales
Invoice Form), Formulir Retur Penjualan (Sales
Return Form) dan Formulir Penerimaan Penjualan
(Sales Receipt Form).

3.

Modul Persediaan (Inventory Module)
Modul ini terdiri dari Daftar Barang dan Jasa (List Of
Item), Formulir Penyesuain Persediaan (Inventory
Adjustment Form), Formulir Pembiayaan Pesanan
(Job Costing Form), Daftar Gudang (List Of
Warehouse), Formulir Grup Barang (Item Grouping
Form), Formulir Penyesuaian Harga Jual Barang (Set
Selling Price Adjustment Form), dan Formulir Pindah
Barang (Item Transfer Form).

2. METODE PENELITIAN
2.1 Pengertian Laporan Keuangan
Laporankeuangan merupakan ringkasan dari suatu proses
pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksitransaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan [4]. Sedangkan menurut Munawir, (2010: 2)
mengatakan laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil
dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat
untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas
suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan data atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut [5]. Menurut Kasmir, (2012:7) laporan
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4.

5.

Modul Buku Besar (General Ledger Module)
Modul ini terdiri dari Daftar Akun (List Of Account),
Daftar Mata Uang (List Of Currency), Informasi
Perusahaan (Company Info), Formulir Bukti Jurnal
(Journal Voucher Form), Proses Akhir Bulan (Perid
End Process), dan Laporan Keuangan (Financial
Statemen). Modul Buku Besar digunakan untuk
menginput Jurnal Umum dan melihat hal-hal yang
berkaitan dengan buku besar.
Modul Kas Bank (Cash Bank Module)
Modul ini terdiri dari Formulir Pembayaran Lain
(Other Payment Form), Formulir Penerimaan Lain
(Other Deposit Form), Buku Bank (Bank Book),
Formulir Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile Form).

6.

Modul Aktiva Tetap (Fixed Asset Module)
Modul ini terdiri dari Formulir Aktiva Tetap Baru
(New Fixed Asset Form), Daftar Tipe Aktiva Tetap
Pajak (List Of Fiscal Fixed Asset Type), Daftar Tipe
Aktiva Tetap (List Of Fixed Asset Type), Daftar Aktiva
Tetap (Fixed Asset List).

7.

Modul RMA (Return Merchandise Authorization
Module)
Modul ini terdiri dari Formulir RMA (RMA Form) dan
Formulir RMA Action (RMA Action Form).

8.

Modul Proyek (Project Module)
Modul ini terdiri dari Daftar Bahan Baku, Daftar Biaya
Proyek, Formulir Work Price Analysis, Formulir
Proyek, Formulir Material In Used, Formulir Project
Survey, Formulir Project Bill, Formulir Project
Ending.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diambil adalah implementasi modul
Accounting and Finance menggunakan sistem akuntansi
Accurate.
3.1.2 Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif
yang memberikan gambaran mengenai sistem informasi
akuntansi pencatatan transaksi pembayaran SPP dan laporan
keuangan. Data yang diperoleh dari informan atau pelaku
langsung berhubungan dengan Asrama Indonesia Quran
Foundation untuk mengungkapkan fakta yang terjadi, serta
untuk mencari keterangan apa penyebab terjadinya masalah
dan bagaimana pemecahan masalah tersebut.
3.1.3 Metode Pengumpulan Data
Di dalam pengerjaan tugas ini, metode yang digunakan
dalam pengumpulan data yaitu metode deskriptif kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara

rinci mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang
sedang diteliti dengan cara menganalisa masalah yang ada
pada Asrama Indonesia Quran Foundation dan penelitian ini
melakukan pemecahan masalah yang ada berdasarkan datadata pada Asrama Indonesia Quran Foundation.
Metode tersebut dijabarkan melalui proses:
a.

b.

c.

d.

Wawancara
Melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung
dengan bendahara asrama Indonesia Quran
Foundation
guna
mengetahui
permasalahan
pencatatan keuangan yang terjadi pada asrama
tersebut.
Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung, aktivitas
kerja yang dilakukan oleh bendahara asrama Indonesia
Quran Foundation, bertujuan untuk mengetahui alur
bisnis yang ada pada Asrama Indonesia Quran
Foundation. Dari hasil observasi tersebut nantinya bisa
dibuat sebuah alur bisnis yang sesuai dengan
kebutuhan asrama Indonesia Quran Foundation.
Dokumentasi Analisis
Hasil dari observasi yang berupa data analisa alur
bisnis yang baru kemudian didiskusikan dengan
bendahara Asrama Indonesia Quran Foundation untuk
menerapkan sistem proses bisnis yang sesuai
kebutuhan dan bisa diterapkan secara maksimal
menggunakan Sistem Akuntansi Accurate.
Studi Pustaka
Penulis melakukan tinjauan pada buku, literature atau
bahan referensi yang lain, yang berkaitan dengan
Sistem Akuntansi Accurate.

3.1.4 Metode Pengujian
Metode Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini
menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT)
dengan jenis pengujian black-box testing. Black-box testing
merupakan salah satu metode yang digunakan dalam
melakukan pengujian terhadap suatu aplikasi atau sistem.
Pengujian
dilakukan
dengan
menjalankan
atau
mengeksekusi fitur atau modul dan kemudian diamati
apakah hasil dari fitur tersebut sesuai dengan proses bisnis
yang diinginkan.
3.1.5 Metode Implementasi dan Evaluasi
Implementasi yang dilakukan pada penelitian adalah
penggunaan sistem Accurate langsung kepada bendahara
Asrama Indonesia Quran Foundation dengan menggunakan
satu unit laptop untuk implementasi Accurate yang telah
disesuaikan dengan kebsutuhan Asrama Indonesia Quran
Foundation. Untuk memperoleh hasil yang didapatkan
dimulai setelah uji coba dilakukan oleh bendahara Asrama
Indonesia Quran Foundation. Dengan melakukan uji coba
ini diharapkan dapat mengetahui kekurangan dari sistem
yang telah dibuat dengan wawancara langsung setelah
melakukan implementasi.
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4. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
4.1 Analisis Studi Lapangan Saat Ini

masalah, usulan perbaikan, identifikaksi aktor, dan
pembuatan SRS (Software Requirement Spesification).

Berdasarkan hasil studi lapangan yang telah dilakukan pada
Asrama Indonesia Quran Foundation dapat ditemukan
kondisi sebenarnya yaitu Pengelolaan Keuangan Asrama
Indonesia Quran Foundation seperti pembayaran SPP dan
pelaporan keuangannya masih menggunakan cara manual
yaitu menggunakan Microsoft Excel. Dimana cara manual
ini menyebabkan terjadinya redudancy data, rawan akan
kesalahan input, harus membuat rumus terlebih dahulu.
Ditambah pembayaran SPP tidak terpusat ke bendahara
Asrama melainkan ke supervisor Asrama Indonesia Quran
Fondation.

4.3.1 Analisis Identifikasi Aktor
Berikut dibawah ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam
implementasi
sistem
Accounting
dan
Finance
menggunakan Sistem Accurate.

Dengan ini penulis ingin memperbaiki sistem yang sedang
berjalan pada bagian keuangan Asrama Indonesia Quran
Foundation dengan menggunakan modul Accounting dan
Finance Accurate.
4.2 Analisis Sistem yang sedang Berjalan
Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara
dilakukan dengan pihak bendahara Asrama Indonesia Quran
Foundation untuk mengetahui alur proses pembayaran SPP
dan pengeluaran operasioanal setiap bulannya. Dari hasil
wawancara peneliti dengan bendahara Asrama Indonesia
Quran Foundation menghasilkan sebuah alur penjurnalan
dari sistem keuangan dan akuntansi untuk biaya operasional
Asrama Indonesia Quran Foundation untuk menjadi bahan
yang dibutuhkan guna penelitian ini.

Gambar 1. Identifikasi Aktor

4.4 Use Case Utama
Pada use case utama berisi gabungan dari seluruh use case
yang terlibat pada Sistem Accurate sesuai dengan perspektif
user yaitu admin, bendahara dan bagian sarana prasarana.

Terdapat beberapa hasil wawancara, diantaranya adalah:
1. Pembayaran SPP tidak terpusat pada bendahara Asrama
Indonesia Quran Foundation, sehingga sering terjadi
kesalahan input.
2. Asrama Indonesia Quran Foundation masih
menggunakan microsoft excel untuk pencatatan
pembayaran SPP hingga laporan keuangan.
3. Harus meng-update setiap saat ketika ada pemasukan
yang masuk.
4. Dengan sistem yang sedang berjalan, tidak bisa
digunakan secara bersamaan untuk membuka antar
menu yang akan digunakan.
5. Data yang digunakan diragukan keakuratannya karena
menggunakan rumus yang harus dibuat sendiri.
6. Proses pencarian data keuangan yang merumitkan.
Memungkinkan data tercecer, rusak bahkan hilang.
4.3 Analisis Sistem
Analisis Sistem ini membahas hal-hal yang berkaitan
dengan hasil studi lapangan yang telah dilakukan, analisis

Gambar 2. Use Case Utama

5. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
5.1 Input Transaksi
Transaksi pendapatan didefinisikan sebagai bagian dari
customer. Maka pilih tahap yang dilakukan adalah masuk
ke dalam menu Sales lalu klik submenu Sales Invoice.
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Gambar 3. Input Sales Invoice

Jika formulir Sales Invoice yang telah kita buat maka kita
dapat melihatnya dengan klik preview dan akan
menampilkan draft invoice (tagihan), seperti terlihat pada
gambar di bawah ini:

Gambar 6. Tampilan Bukti Pelumasan Pembayaran

5.3 Pembayaran Lain (Payment)
Form Other Payment (Pembayaran Lain) adalah formulir
yang berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas
atau bank.

Gambar 4. Invoice Tagihan Pembayaran SPP

5.2 Penerimaan Penjualan (Sales Receipt)
Formulir Penerimaan Penjualan (Sales Receipt) adalah
formulir yang berfungsi untuk mencatat aktifitas
penerimaan pelunasan sales invoice terutang dari
Customer/Pelanggan. Untuk penerimaan penjualan pada
penelitian ini adalah penerimaan pembayaran spp dari
mahasantri.

Gambar 7. Form Payment Yang Telah Diisi

Untuk mencetak draft other payment klik preview.

Gambar 5. Tampilan Pengisian Cust. Receipt

Gambar 8. Draft Other Payment

Selanjutnya, klik priview untuk mencetak draft bukti
pembayaran dan kirim lewat email.

Selanjutnya untuk melihat pengeluaran yang sudah dilist,
klik Menu List > Cash & Bank > Payment.
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6. KESIMPULAN
6.1 Kesimpulan
Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dalam penetian ini:
1.

2.
Gambar 9. Tampilan List Payment

5.4 Report/ Laporan Keuangan
Pencatatan transaksi di Accurate dilakukan secara real time
processing, yaitu proses dimana Anda langsung dapat
melihat efek transaksi yang baru saja Anda input terhadap
posisi keuangan Perusahaan Anda yang ditampilkan pada
Laporan Keuangan dan Laporan Pendukung Lainnya.
Untuk melihat laporan keuangan dari transaksi pembayaran
spp hingga pengeluarannya yaitu klik report > klik profit &
loss.

3.

Hasil analisis sistem yang sedang berjalan didapatkan
bahwa proses transaksi dan laporan keuangan masih
menggunakan cara manual yaitu semua pencacatan
dilakukan di Microsoft Excel.
Penerapan sistem pembayaran uang SPP hingga
laporan keuangan di Asrama Indonesia Quran
Foundation telah berhasil dilakukan ke dalam tahap
invoice untuk customer yang berfungsi sebagai
informasi bukti pembayaran uang SPP yang ada di
Asrama Indonesia Quran Foundation dan sebagai bukti
laporan keuangan kepada pihak yayasan Indonesia
Quran Foundation. Penerapan sistem pembayaran itu
dibuktikan dengan hasil pengujian Blackbox Testing
kepada bendahara dan Sarpras Asrama Indonesia Quran
Foundation. Selain itu, laporan keuangan yang
dihasilkan lebih terstuktur dan memudakan bendahara
dalam pembuatan laporan keuangan setiap bulannya.
Dari hasil wawancara dan implementasi Accurate pada
Asrama Indonesia Quran Foundation didapatkan hasil,
bahwa aplikasi Accurate dapat meningkatkan
efektifitas proses penginputan data transaksi
pembayaran SPP hingga pembuatan laporan keuangan
Asrama Indonesia Quran Foundation serta informasi
yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan karena
membantu pihak Bendahara dalam pengambilan
keputusan. Dikatakan efektif karena Accurate mampu
menyimpan data transaksi dengan jumlah yang banyak
serta pengolahan data menghasilkan informasi atau
laporan yang akurat dan terperinci.

6.2 Saran
Gambar 10. Kategori Layanan

Dalam penerapan software Accurate dengan
modul
Accounting and Finance di Asrama Indonesia Quran
Foundation ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh
sebab itu perlu adanya penyempurnaan penelitian lebih
lanjut. Saran ini berguna untuk mengoptimalan penerapan
sistem keuangan pada aplikasi Accurate di suatu organisasi
tertentu, sebagai berikut:
1. Implementasi Accurate Enterprise tidak hanya pada
modul Finance dan Accounting melainkan modul yang
berkaitan dengan Inventory, Sales, Purchase, Fix Asset,
List dan E-Faktur.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih
banyak mengkaji referensi bahan bacaan tentang
implementasi Accurate ini agar hasil yang didapatkan
lebih baik dan lengkap.

Gambar 11. Laporan Laba Rugi
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