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Pesabrya kemajuan dalam drnia usrho dcwasa ini berpengnnth pula
padausahapenyediaan informasi yang lebih baih tepst dan akurat. Semua
Ladan usaha baik besar maupun kecil pasti mennbuhrlkan inforrnasi
mengenai kondisi badan usaha tersebut" baik posisi keuangarq rnanPrm
kinoj*y". Dengart kemajuan teknologi informasi mendoro'ng setiap badan
usaha unurk scnantiasa benrsaha monajukan peranan sistem informasi yang

dimilikinya dimana kebutuhan akan kealilrahn dan keandelan infoemasi
baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif sugat diperlukan- 

$hh sahr benhrk kemajuan teknologi informasi tersebut adalalt
sistem pengolahan data dergan menggunakan peralatan elektronik yaiht

konputer. batam peqgoperasiannyg sistern ini perangk*
konputer beserta program-program yang disesuaikan dengan kondisi dan
kebuurhan informasi yug berbeda-beda unb,rk setiap badan usaha.

Penelitian ini dimaksu&an unbrk mengaplikasikan sistem informasi
yang mailpu mengidcntifikasikan fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas yutg

6ers-if* vafua added danyurytpn-vabe addad dtlambadan usaha melalui
perrosesan data secara elektronik sehingga dapat mcnghasilkan informasi
yang cepat dan akurat.- - 

pado PT. ABC kelancaran proses prodtksinya tetgantung pada
proses pembelian sediaan yarg baik. Oleh karena ihr, perlu adanya
peng*datian yang memadai pada proses pembelian sediean. Namun pada

Lenyataurrya adabeberapa laporan dan aldivitas yang bertn$ungnn dengan
prosos pembelian yar€ sehanrsnya dipedukan tetapi tidak ada" sehingga
irformasi yang dihasilkan menjadi l*urang cspaL tepat dan akurat' Dimana
pada akhimya hal ini dapat menpenganrhi kebijakan manajemen dalam
pengambilan kepuhrsan.

Dengan aOanya tonputcrisasi delam badan usaha" maka informasi
yang dihasilkan juga bermacam-macanl setiap bagisn dapat mengebfui
ir*mttl yang terjadi pada waktu yary tepat melalui konputer. Dimana
Oengon pemakaian konputer ini hanya pihak-pihak yang be*epentingan
saja yarg dapat melihat informasi yang dibutuhkan.- - 

fendayagunaan konputer Pada sistem irtrormasi akuntrnsi
pernbelian danlediaan di PT. ABC ini akan berdurpak pada informasi
yang dihasilkan dari masing-mastng bagan menjadi lebih oepal tepat dan
;kurat. Hal ini berbeda sekali dengan sebelum diterapkamya
konputerisasi pada sistem sediaarl yaib dimana pengendalian hanya
dilaliukan secara manual, informasi yaqg dihasilkan sangnt terbatas dan
terjadi kebocoran-kebocoran dalam pengendalian internal badan usaha
tersebut.
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