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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Dalam sebuah perusahaan tentu menginginkan usahanya berjalan dengan baik 

dan lancar sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang cukup tinggi. 

Tetapi, hal tersebut tidak bisa dicapai dengan baik tanpa adanya sistem yang efektif 

dalam mengatur jalannya kegiatan di dalam perusahaan. Banyak sistem yang 

mempengaruhi tingkat efektifitas dalam sebuah perusahaan, salah satunya yaitu 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Keefektifan Sistem Informasi Akuntansi 

mempunyai pengaruh positif bagi sebuah perusahaan, karena hal tersebut 

menunjukkan terjadinya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. 

 Sistem informasi akuntansi yang efektif akan mempermudah proses 

penyusunan laporan keuangan, karena laporan keuangan berfungsi sebagai sarana 

komunikasi informasi keuangan terhadap pihak-pihak di luar korporasi maupun 

informasi bagi pemimpin perusahaan guna mengambil keputusan yang tepat. Laporan 

keuangan pada umumnya terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (Cash Flow), Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 Dalam praktiknya, seringkali kegiatan akuntansi sulit dilakukan oleh suatu 

perusahaan karena masalah kompleksitas data transaksi pada perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu dibutuhkan teknologi yang memberikan kemudahan bagi karyawan 

untuk memproses suatu data. Teknologi yang dapat digunakan dalam membantu 

kegiatan pengolahan data yaitu, teknologi komputer. Dengan komputer seorang 
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karyawan dapat menggunakan berbagai macam software/aplikasi untuk 

membantunya dalam kegiatan mengolah data. Salah satu software sederhana yang 

bisa membantu dalam membuat laporan keuangan adalah Microsoft Excel. Melalui 

Microsoft Excel laporan keuangan dapat disusun secara sederhana dengan siklus yang 

lebih pendek. 

 Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi sistem informasi akuntansi 

berbasis Excel pada Klinik Endah Manunggal yang telah didirikan sejak tahun 2017, 

dan bergerak di bidang kesehatan. Klinik Endah Manunggal berlokasi di Kecamatan 

Sumbermanjing Kulon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Semakin bertambahnya 

pasien yang datang serta banyaknya transaksi yang terjadi, menyebabkan Klinik 

Endah Manunggal mengalami kesulitan dalam pencatatan laporan keuangannya. Hal 

ini disebabkan, semenjak berdiri Klinik Endah Manunggal masih melakukan 

pencatatan keuangannya dengan cara manual. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti 

mengangap diperlukannya suatu Aplikasi sistem informasi akuntansi yang diharapkan 

bisa membantu Klinik Endah Manunggal dalam membuat laporan keuangan dengan 

baik dan benar, serta dapat membantu pemimpin perusahaan dalam membuat suatu 

keputusan. 

 

1.2. FOKUS UTAMA PENELITIAN 

  

 Fokus utama dalam penelitian ini adalah perancangan aplikasi sistem 

informasi akuntansi berbasis Excel pada klinik Endah, dikarenakan belum ada 

penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat pada klinik tersebut sehingga 

belum ada keefektifan dalam penyusunan laporan keuangan, yang menyebabkan 

pemimpin perusahaan sulit mengambil keputusan. Atas hal tersebut maka diperlukan 

Sistem Informasi Akuntansi yang tepat. Maka sesuai masalah tersebut dapat 

dirumuskan berupa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana model rancangan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi berbasis 

Excel untuk Klinik Endah Manunggal di Kecamatan Sumbermanjing Kulon, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur? 

2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang telah dirancang 

dengan menggunakan Microsoft Excel dalam menghasilkan laporan keuangan 

yang akuntabel pada Klinik Endah Manunggal Kecamatan Sumbermanjing 

Kulon, Kabupaten Malang, Jawa Timur? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 

1. Untuk merancang aplikasis Sistem Informasi Akuntansi berbasis Excel yang 

sesuai dengan Klinik Endah Manunggal 

2. Untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi berbasis 

Excel terhadap laporan keuangan Klinik Endah Manunggal. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman atau 

masukan bagi penelitian dimasa depan yang sehubungan dengan dampak 

penggunaan program Excel dalam penyusunan laporan keuangan terhadap 

kinerja dan efektivitas perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:  

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Klinik 

Endah Manunggal dalam penggunaan sistem informasi akuntansi yang 

lebih efektif dan efisien, khususnya dengan penggunaan teknologi 

informasi. 

b. Bagi Peneliti 
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Dengan melakukan penelitian secara langsung diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan tentang objek yang diteliti, serta 

memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi bagi perusahaan 

dalam penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dan benar. 
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