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Abstract
Nowadays in Indonesia, the company needs toward information system is an absolute thing.
Information System has become one of the components in a company. There are many positive advantages
obtained in using information system. Information system has many types such as Accounting Information
System (AIS) supporting the accounting in company. XYZ is an company engaged in garment in Surabaya.
As a company, it has business processes related to accounting. To support the accounting process in XYZ
company, it needs an accounting application. Accurate is an application providing AIS service created by
CPSSoft. Accurate is chosen because the use is simple and it provides modules which support business
process of companies. The problem faced by XYZ company in this research was how to arrange Accounting
Information System in XYZ company using Accurate application and to overcome the problems. Thus,
there would be some activities. First was interview and observation of business process in XYZ. The second
was data transfer from the previous application to Accurate. The third was installment and training the
Accurate to the staffs and the owner of XYZ company. Accurate could ease business process and enhance
staff performance and the owner of company.
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1. Pendahuluan
Di Indonesia, peranan Teknologi Informasi
(TI) menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan,
seiring dengan perkembangan teknologi yang
semakin pesat dan banyaknya jumlah perusahaan
yang menggunakan TI. Maraknya penggunaan TI
di perusahaan-perusahaan di Indonesia disebabkan
oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena TI
dapat membuat proses bisnis di suatu perusahaan
menjadi lebih efisien dan akurat. TI juga dapat
menyediakan Sistem Informasi (SI) untuk
kebutuhan perusahaan. Sistem informasi adalah
kumpulan dari beberapa prosedur yang dijalankan
untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan
informasi kepada para pengambil keputusan serta
mengendalikan jalannya suatu organisasi atau
perusahaan. (Wijaya, 2015). Sistem informasi juga
dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara
software, hardware, orang-orang, jaringan
komunikasi dan sumber daya data yang memiliki
tujuan untuk mengumpulkan, mengubah, dan
menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi
(Anggraeni & Irviani, 2017).
Sistem Informasi sendiri menyediakan
berbagai macam jenis, salah satunya ialah Sistem
Informasi Akuntansi (SIA). SIA adalah Sistem
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Informasi Akuntansi (SIA) adalah jaringan dari
seluruh prosedur, formulir-formulir, catatancatatan, dan alat-alat yang digunakan untuk
mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk
laporan yang akan digunakan oleh pihak-pihak
terkait dalam mengendalikan kegiatan suatu
perusahaan dan dapat digunakan sebagai alat
pengambilan keputusan para pengambil keputusan
(stakeholder). SIA juga dapat diartikan sebagai
sekelompok struktur dalam sebuah entitas yang
mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain
untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi
akuntansi, yang digunakan dan disebarkan untuk
memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak
(Mahatmyo, 2014). SIA merupakan sub sistem
yang merupakan satu kesatuan sistem business
process yang saling terkait satu sama lain. Tujuan
utama dari SIA adalah untuk menciptakan kontrol
internal suatu perusahaan agar tercipta kondisi
manajemen yang sehat. Selain itu, SIA memiliki
beberapa tujuan lainnya, yaitu:
Mengumpulkan dan menyimpan data yang
berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan.
Memproses data-data yang dibutuhkan menjadi
informasi yang dapat digunakan untuk membantu
proses pengambilan keputusan. (Marina, 2017)
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