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ABSTRAKSI 
 
 

Perkembangan teknologi informasi merambah pada segala bidang 
kehidupan. Hal ini dipicu karena meningkatnya kebutuhan akan komputer. Toko  
sebagai pelaku bisnis membutuhkan suatu proses transaksi bisnis / keuangan yang 
efektif dan efisien yang dapat membantu proses pengolahan data-data keuangan. 
Sehingga munculah penggabungan konsep antara sistem informasi dan akuntansi 
sehingga disebut sistem informasi akuntansi. Dengan adanya sistem informasi 
akuntansi diharapkan hasil yang diterima oleh toko tersebut dapat maksimal. 
Sehingga profit yang diterima semakin besar dan tingkat kesalahan seperti nota 
pengiriman yang hilang, data pelanggan atau pemasok yang hilang, dan data 
keuangan lain yang hilang di minimalisasikan.  

Konsep sistem informasi akuntansi yang sekarang lebih dapat 
mengefisienkan pengguna yang memakai program tersebut, karena dibuat 
menggunakan basis web. Selain pemilik toko dapat mengecek pendapatan atau 
pengeluaran yang terjadi pada perusahaan atau toko tersebut. Pengguna dapat 
memasuki web tersebut dan mengaksesnya dimanapun pengguna berada. 
Permasalahan tentang keuangan yang terjadi di toko tersebut pun lebih cepat dan 
efisien untuk diselesaikan menggunakan sistem informasi berbasis web.  

Dari aplikasi ini toko dapat mengatur data-data yang ada. Keefektifan kerja 
dan pencarian data dapat dilakukan secara cepat. Serta yang paling penting adalah 
keuangan yang ada di toko tersebut bisa dilihat dalam kurun periode waktu 
tertentu sehingga toko dapat menggunakan strategi baru untuk kinerjanya. 

 
Kata kunci : sistem informasi akuntansi, berbasis web, keuangan. 
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