
ABSTRAK 

Suatu perusahaan jika ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus 
selalu berusaha untuk mengikuti perubahan perkembangan jaman dan memiliki 
keunggulan kompetitif, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Salah satu 
bentuk teknologi informasi yang populer dan dapat membantu perusahaan dalam 
mengelola suatu data menjadi informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat 
diandalkan adalah dengan menggunakan komputer. Akibatnya dapat membantu 
perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya secara lebih efisien dan efektif, salah 
satunya karena komputer dalam melakukan proses secara cepat dengan kesalahan 
minimal. 

Selain itu setiap badan usaha juga ditutut harus mampu merancang sistem 
informasi akuntansi yang baik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya Sistem 
informasi akuntansi menangani pemrosesan transaksi. Transaksi yang teijadi akan 
diproses dalam sistem tersebut. Sistem ini berlangsung terus menerus sehingga 
membentuk siklus transaksi yang meliputi siklus pendapatan, siklus pembiayaan, 
siklus pengupahan, siklus produksi dan general ledger systems. Kelima siklus 
transaksi ini saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan informasi akuntansi. 
Sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik dapat meningkatkan pengendalian 
internal, yaitu kekayaan teijamin keamanannya, informasi akuntansi lebih teliti dan 
handal, meningkatkan efisiensi dan kebijakan manajemen dipatuhi. 

CV Toga Mas merupakan badan usaha yang bergerak dibidang penjualan 
buku pelajaran, perguruan tinggi, alat tulis dan kantor yang berlokasi di Malang. 
Dalam kegiatan bisnisnya badan usaha ini sudah menggunakan komputerisasi yang 
on-line, namun dalam penggunaannya belum optimal. Selain itu masih terdapat 
beberapa kelemahan dan rnasalah dalam siklus pendapatan, pembiayaan dan general 
ledger systemnya. 

Permasalahan utama skripsi ini terletak pada prosedur pencatatan 
akuntansinya. Namun, juga terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan 
dengan pengamanan aktiva serta permasalahan lain diluar pengamanan aktiva dan 
validitas pencatatan serta pelaporan akuntansi. Adapun pembahasan skripsi ini 
dibatasi hanya pada siklus pendapatan, pembiayaan dan general ledger systems. 
Siklus pengupahan (payroll cycle) tidak dibahas karena badan usaha ini merupakan 
badan usaha perseorangan dimana untuk pengupahannya dipegang oleh pernilik 
sepenuhnya. 

Pemanfaatan sistem berbasis komputer yang telah ada dengan lebih optimal 
dan perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas yang kurang efisien dan efektif serta 
pencatatan dan pelaporan akuntansi, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
menjaga kelangsungan hidupnya dalam persaingan yang semakin ketat. 
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