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rerKernoailgarr r.eKfrorogr rnrorrilasr teran frerlroawa oanyaK peruoanar
dalam proses bisnis. Operasional bisnis menjadi semakin mudah, cepat dar
€pat mengurangi tingkat kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusr€
thuman error). Salah satu bidang yang terkait erat dengan pemanfaatar
neknologi informasi ini adalah bidang akuntansi. Proses pencatatan transaks
ireuangan biasanya dilakukan secara manual dan membutuhkan ketelitian dar
kqelian dari karyawan. Saat ini penggunaan komputer untuk mengolah date
akuntansi menjadi suatu kebutuhan perusahaan.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yane
dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yane
clibutuhkan oleh manajer guna memudahkan pengelolaan perusahaan
Sedangkan Sistem lnformasi Akuntansi (SlA) merupakan suatu sistem informas
berbasis komputer dalam melaksanakan fungsi akuntansi di berbagai organisas
tisnis. SIA terdiri dari 5 komponen, yaitu: (1) orang-orang yang mengoperasikar
sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi organisasi; (2) prosedur.
prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalan
mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas
organisasi; (3) data tentang proses-proses bisnis organisasi; (4) software yan(
dipakai untuk memproses data organisasi; (5) infrastruktur teknologi informasi
termasuk komputer, peralatan pendukung (perlpheral device) dan peralatar
untuk komunikasi jaringan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat program penerapan ipteks in
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan praktek akuntans
pada beberapa perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Optil
lndonesia (GAPOPIN) Daerah lstimewa Yogyakarta. Selain itu, tujuan khususnye
antara lain membantu pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangar
secara manual, serta mempraktekkan program komputer akuntansi sederhana.

Hasil kegiatan pengabdian pemanfaatan sistem informasi akuntans

adalah peserta dapat membuat pencatatan transaksi bisnis manual mulai dar
bukti transaksi, jurnal, posting dan laporan keuangan berupa neraca dan laporar
laba rugi. Disamping menguasai pembukuan secara manual, peserta jug:
mampu mengoperasikan program komputer akuntansi sederhana. Peserta dapa
membandingkan kinerja pencapaian hasil (proses) antara pembukuan akuntans
manual dan menggunakan komputer. Meskipun disadari bahwa proses akuntans
dapat diselesaikan dengan lebih cepat jika menggunakan komputer, tetap
karena peserta pelatihan masih belum terbiasa menggunakan komputer untul
keperluan pencatatan transaksi, maka dalam pelaksanaannya masil
menghadapi kendala. Tetapi edukasi yang diberikan secara terus meneru{
diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnyz
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