
ABSTRAK 

Tugas Akhir ini berkaitan dengan pembuatan Sistem Informasi Akuntansi 
dengan Multicurrency pada PT. X. SIA merupakan salah satu sisten infonnasi 
yang berbasis komputer dan menekankan pada unsur infonnasi akuntansi. 

PT. X adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor korek api gas. 
U saha dagang ini sudah berbasis komputer dimana segala pencatatan penjualan 
dan pembelian, Iaporan keuangan, stok gudang mengunakan pembukuan 
komputerisasi yaitu Microsoft Excel. Segala perhitungan dilakukan secara manual. 

Adapun permasalahan di dalam PT. X dalam melaksanakan usahanya adalah 
pengaturan data karena banyaknya pembukuan yang dilakukan. Dalam 
perhitungan transaksi dengan mata uang asing masih dilakukan secara manual 
dimana perhitungan tersebut memerlukan ketelitian karena jika teljadi kesalahan 
angka ataupun perhitungan yang salah dapat mengakibatkan kekacauan data dan 
kerugian ataupun keuntungan yang tidak sebenarnya sehingga data yang ada tidak 
valid, dan hal tersebut bisa menimbulkan kerugian pada perusahaan. Dalam 
pembuatan Iaporan keuangan multicurrency dilakukan secara manual sehingga 
kadangkala terjadi salah perhitungan. 

Dengan adanya pennasalahan diatas dan juga untuk membantu 
mempennudah proses transaksi di PT. X maka akan dibuat sistem pembelian, 
penjualan, stok barang sampai bentuk laporan keuangan multicurrency akhir yang 
detail dan mudah dengan komputerisasi karena dilihat selama ini fungsi komputer 
hanya sebagai tempat untuk penyimpan data. Tahap-tahap yang dilakukan untuk 
mengatasi pennasalahan di PT. X tersebut dimulai dengan analisis sistem 
pembelian, penjualan, stok barang dan akuntansi di PT. X. setelah analisis selesai 
dilakukan, maka dilakukan perancangan sistem infonnasi akuntansi dengan 
multicurrency di PT. X. Aplikasi sistem infonnasi akuntansi yang dibuat tersebut 
diimplementasikan dengan memakai Visual Basic 6 untuk masukkan data sistem 
infonnasi akuntansi di PT. X, SQL Server 2000 untuk menyimpan data dan 
Crystal Reports fl untuk hasil Iaporan. 

Setelah aplikasi sistem infonnasi akuntansi ini diujicobakan di PT. X 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya komputerisasi dalam 
sistem pembelian, penjualan dan akuntansi sangat membantu tiap-tiap bagian di 
PT. X. Laporan-Iaporan yang ditampilkan juga dapat dalam dua jenis mata uang 
(mata uang domestik dan mata uang asing yang dikehendaki) sehingga Iebih 
mudah untuk dipahami pihak perusahaan dari luar. 
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