BAB VI
IMPLEMENTASI DAN UMPAN BALIK
6.1 Implementasi
Pada tahap implementasi, sistem pencatatan akuntansi telah dirancang
secara komputerisasi berbasis Microsoft Office Access 2010 telah
diimplementasikan pada PT. Indo Raya Engineering dan terbagi menjadi beberapa
tahapan dimulai dari penyerahan sistem rancangan hingga proses implementasi
akan di jelaskan kedalam beberapa sub bab dibawah ini.
6.1.1

Implementasi Pertama (15 September – 17 September 2018)
Pertemuan awal melakukan pengenalan dan penjelasan dari mahasiswa
kepada perwakilan yg ditunjuk oleh PT. Indo Raya Engineering mengenai sistem
secara detail dan sesederhana mungkin agar mudah dimengerti dan dipahami oleh
perusahaan. Bagaimana penggunaan sistem, mulai dari daftar akun yang
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Pengenalan form-form yang digunakan, alur dari pemakaian sistem hingga
menghasilkan laporan keuangan, dan cara menampilkan laporan keuangan dari
penginputan transaksi. Pengenalan beserta penjelasan tersebut dilakukan dalam
dua kali pertemuan hingga pihak perusahaan paham dan mengenal dengan baik
sistem tersebut.

6.1.2

Implementasi Kedua (16 September – 19 September 2018)
Perwakilan dari perusahaan sudah memiliki dasar akuntansi yang cukup
sehingga mahasiswa tidak begitu kesulitan saat melakukan pengenalan dan
penjelasan mengenai sistem yang telah dirancang dan diserahkan guna
memberikan kemudahan pencatatan keuangan pada perusahaan. Pelatihan yang
selanjutnya yakni mulai melakukan input kolom-kolom sesuai kebutuhan
perusahaan dan transaksi yang telah dicatat manual dalam Microsoft Excel per
periode.
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Disini perusahaan sudah mulai merasakan kemudahan menggunakan sistem
dimana penjurnalan saldo awal pada jurnal, penjurnalan transaksi pada sisi debit
dan kredit, pencatatan hutang dan piutang, pencatatan jurnal penutup.
Menggunakan sistem ini, semua dilakukan secara sederhana dan otomatis
langsung dapat melihat laporan keuangan yang dihasilkan.
6.1.3

Implementasi Ketiga (08 Oktober – 12 Oktober 2018)
PT. Indo Raya Engineering sudah mulai mengoperasikan sistem untuk
kebutuhan operasional sehari-hari. Ternyata ditemukannya ketidaksesuaian dari
sistem yang digunakan, dimana rumus yang mengalami kesalahan sehingga
menghasilkan jurnal yang tidak balance.
Kemudian mahasiswa memberikan penjelasan mengenai perubahan sistem
akibat salah satunya kesalahan pada rumus. Dari kesalahan tersebut mahasiswa
juga mengajarkan kembali cara memperbaiki dengan menggunakan sistem kepada
perusahaan.

6.1.4

Implementasi Tahap Keempat (21 Oktober – 23 Oktober)
Di tahap keempat, setelah keseluruhan pencatatan dilakukan, kemudian
mahasiswa menunjukan hasil laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas yang telah dibuat dan akan muncul secara update dan otomatis dari
pengaturan rumus dalam sistem.
Dari tahapan yang telah di lakukan oleh perusahaan dari pencatatan
transaksi dan penjurnalan hingga menghasilkan laporan keuangan, pihak
perusahaan merasa puas dengan kemudahan dari adanya rancangan sistem dari
mahasiswa.

6.2 Kondisi setelah Implementasi
Pelaksaan implementasi pada PT. Indo Raya Engineering tidak begitu
banyak mengalami kesulitan dalam mempelajari keseluruhan sistem pencatatan
akuntansi yang dirancang oleh mahasiswa karena karyawan memiliki dasar ilmu
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akuntansi yang cukup. Dengan pengetahuan cukup akan sistem akuntansi
membuat dan mempermudah implementasi terhadap penggunaan sistem.
Elemen dasar dari pencatatan transaksi akuntansi yang merupakan kendala
bagi PT. Indo Raya Engineering yakni kurangnya kelengkapan dokumen di tiap
adanya kejadian transaksi keuangan. Namun dengan adanya sistem ini, penerapan
kelengkapan dokumen mulai diterapkan hingga kedepannya.
Perubahan yang terjadi dari penerapan sistem pencatatan akuntansi dari
mahasiswa terhadap PT. Indo Raya Engineering sebagai berikut :
1. Dapat melakukan pencatatan dan penjurnalan atas segala transaksi keuangan
dengan mudah dan manajemen dokumen atas bukti-bukti transaksi telah diarsip
sehingga transaksi operasional perusahaan menjadi lebih akurat.
2. PT. Indo Raya Engineering dapat atau mampu menghasilkan dan melihat laporan
keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar sehingga perusahaan mampu
mengetahui laba rugi dan melihat perubahan-perubahan yang signifikan yang
penting untuk membuat keputusan.
3. Sistem pencatatan akuntansi yang dimiliki oleh PT. Indo Raya Engineering dapat
berjalan dengan efektif dan efisien serta memudahkan karyawan dalam
mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada keuangan perusahaan.
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