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ABSTRAK 


Dalam pengcmbangan sistem informasi akuntansi berbasis komputcr 
perusahaan harus dapat memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Tetapi pengembangan sistem informasi akuntansi yang berbasis 
komputer tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi saja. Hal ini karena 
banyak terjadi pengembangan sistem tersebut gagal menghasilkan sistem 
akuntansi berbasis komputer yang dapat ditempkan secam efektif. Kegagalan 
tersebut biasanya terjadi pada kegiatan penyelidikan sistem, dalam menghasilkan 
sistem baru yang berdaya guna. Masalah yang seringkali menggagalkan 

. penyelidikan sistem adalah people problem. Hal yang penting dalam perubahan 
sistem infomlasi adalah aspek perilaku, disamping aspck teknologinya. Oleh 
karena itu karyawan harus dilibatkan selama proses pengembangan sistem agar 
dapat membantu memastikan data dan informasi apa saja yang diperlukan karena 
karyawan sebagai pelaksana sistem merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasi Ian penerapan sistem. 

Dengan demikian bahwa perilaku manusia yang ada dalam suatu 
organisasi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh infomlasi akuntansi. 
Infonnasi akuntansi merupakan output dari sistem infonnasi akuntansi. Oleh 
karen a itu dapat dikatakan bahwa disain dan penerapan sistcm informasi 
akuntansi dapat dipengaruhi dan mempengaruhi· sistem informasi akuntansi. 
Siklus hidup suatu sistem infonnasi mempunyai beberapa tahap yang dapat dibagi 
dalam dua tahap utama yaitu tahap penyelidikan sistem dan tahap kedewasaan 
sistem dan pemehharaan. Tahap penyelidikan sistem mcrupakan tahap yang 
mencntukan keberhasilan suatu sistem. Karena dalam tahap ini akan 
dikembangkan suatu sistem baru yang dapat ditcrima atau ditolak oleh anggota 
organisasi. Bila suatu sistem diterima, maka sistem tersebut dupat diterapkan 
efektif Sebaliknya, bila sistem tersebut ditolak maka sistem terscbut gagal untuk 
diterapkan, oleh karena itu masalah yang seringkali menggagalkan penyelidikan 

. sistem adalah masalah perilaku manusia. Dengan kata lain dalam tahap 
penyelidikan sistcm aspck yang perlu dipertimbangkan selain aspek teknologi 
adalah aspek perilaku manusia, maka penelitian ini dilakukan den gun tujuan yaitu 
mengetahui dampak perubahan sistem informasi akuntansi terhadap perilaku 
karyawan RS. Delta Surya Sidoarjo. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di RS. Delta Surya Sidoarjo dikctahui 
bahwa dalam melakukan perubahan sistem dari sistem informasi akuntansi 
manual menjadi sistem informasi akuntansi bcrbasis komputer, memberikan 
kescmpatan pada karyawan baik karyawan operasional dan kary,l\van 
infonnasional yang bcrkepcntingan untuk tcrlibat sccara intensi f. 01eh karena itu 
terdapat keterlibatan yang intcnsi f dari karyawan )',.lilg b..::rkepcntingan maka 
perubahan sislC11l tersebut dnpat diterima oleh karyav·,·an. Dengan dcmikian dupat 
disimpulkan bahwa perilaku yang ditunjukkan scbagai da11l t)ak dari perubahan 
sistcm informasi akuntansi adalah pcrilaku yang positip. 
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