
ABSTRAK 

Toko komputer "A" adalah toko yang bergerak dalam bidang penjualan 
dan pembelian komputer. Selain melayani penjualan, toko komputer "A" ini juga 
melayani jasa perbaikan untuk komputer dan perangkat lainnya seperti printer. 
Pimpinan yang juga merangkap sebagai pemilik toko memiliki berbagai jenis 
bidang usaha. Hal ini menyebabkan pimpinan tidak dapat setiap saat berada di 
toko ini. 

Saat ini aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan pengolahan data dan 
informasi yang terjadi di dalam toko ini yaitu proses penjualan barang pada 
pelanggan, pembelian barang dari suplier dan pembelian dari pelanggan yang 
berupa komputer second kepada pihak toko, pencatatan data barang yang berada 
di toko maupun barang yang ada di gudang, dan pembukuan keuangan masih 
dikerjakan secara manual. Selain itu, masih menggunakan penyimpanan arsip
arsip di setiap transaksi dan proses-proses yang lain. Oleh karena itu, toko 
seringkali mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi-informasi secara 
cepat mengenai data transaksi penjualan, data pembelian barang, data barang, 
serta informasi yang berkaitan dengan keuangan toko. 

Pada aplikasi website sistem informasi akuntansi ini dilakukan analisis 
proses-proses yang ada di toko komputer 'A'. Proses-proses terse but meliputi 
proses pembelian barang dari suplier, proses retur pembelian barang, proses 
penjualan barang kepada konsumen, proses retur penjualan barang, proses 
penyesuaian barang, dan proses pembuatan laporan keuangan. Analisis ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara spesiflk kebutuhan pemakai 
sistem. Hasil dari analisis digunakan untuk merancang aplikasi sistem informasi 
akuntansi tersebut. Setelah itu, aplikasi website sistem informasi akuntansi 
tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman. lmplementasi 
yang dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem 
informasi akuntansi yang dibuat ini diharapkan mampu menjalankan proses
proses yang ingin dikerjakan oleh toko komputer 'A'. 

Dengan menyediakan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis web 
yang menggunakan sistem manajemen yang baik dan terarah pada toko komputer 
ini, maka dapat membantu peketjaan-pekerjaan sehari-hari untuk pengelolaan data 
dan informasi toko. Oleh karena itu, toko mengharapkan untuk dapat memberikan 
pelayanan yang semaksimal mungkin pada pelanggan. Selain itu, sistem ini juga 
diharapkan toko dapat membantu dengan mudah mengontrol keluar masuk uang 
dan barang serta untuk toko memperoleh laba yang sebesar-besarnya. 
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