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ABSTRAKSI 

 
Toko spare part dan variasi motor ‘X’ bergerak di bidang usaha penjualan 

spare part dan variasi sepeda motor, baik secara eceran maupun grosir. Dengan 
beberapa cabang yang dimilikinya, baik toko pusat maupun toko cabang tersebut 
masih melakukan pencatatan dan proses perhitungan transaksi secara manual. 
Sistem manual yang diterapkan saat ini menimbulkan berbagai macam kesulitan 
baik dari segi waktu maupun biaya, seperti terjadinya kesalahan perhitungan dan 
pencatatan, kesulitan dalam mengetahui stok barang, informasi pembelian dan 
penjualan maupun informasi akuntansi. Sistem ini juga menyebabkan informasi 
yang didapat kurang akurat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka 
diperlukan suatu aplikasi sistem informasi akuntansi yang dapat membantu pihak 
toko menjalankan transaksinya dan memperoleh laporan-laporan akuntansi yang 
diinginkan. 

Pada aplikasi ini setiap proses pendataan barang, pembelian, penjualan, 
pembayaran, stok barang, dan pengadaan paket promo penjualan akan disimpan 
pada sebuah basis data yang saling berhubungan. Aplikasi ini kemudian akan 
mengolah data-data tersebut menjadi laporan akuntansi. Dengan adanya laporan 
tersebut, maka pemilik dapat mengetahui kondisi keuangan toko dengan lebih 
jelas sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan dan kebijakan toko 
dengan lebih tepat. Aplikasi sistem informasi akuntansi ini diimplementasikan 
dengan memakai Microsoft Visual C#.NET 2005 dan Microsoft SQL Server 2005 
sebagai database sedangkan MySQL akan digunakan sebagai database 
penghubung toko pusat dan toko cabang. 

Proses uji coba dan evaluasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu verifikasi dan 
validasi. Pada tahap verifikasi  dilakukan pemeriksaan apakah seluruh proses yang 
ada sudah berjalan dengan benar dan bebas dari kesalahan. Sedangkan pada tahap 
validasi dilakukan uji coba dan pengambilan angket kepada user untuk 
memastikan bahwa aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. 

Dari hasil uji coba yang dilakukan terhadap aplikasi ini, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi ini sangat 
membantu pemilik dalam menjalankan dan mengawasi aktivitas toko. Proses 
penyimpanan data transaksi dan pengolahannya menjadi laporan akuntansi 
menjadi lebih mudah dan  lebih cepat. Saran yang diajukan adalah agar sistem ini 
dapat dilengkapi dengan perhitungan pajak dan berkembangnya fasilitas 
pemotongan nota oleh retur jual di toko selain dimana transaksi penjualan terjadi. 


