
ABSTRAK 

Searah dengan berjalannya waktu maka perkembangan teknologi 
computer menjadi semakin pesat dan canggih. Sehingga banyak kalangan 
usaha yang memanfaatkan teknologi komputer dalam aplikasi bisnis. Salah 
satu penerapan computer dalam bisnis ialah sebagai sarana untuk membantu 
mengkomunikasikan dan mengolah data dan informasi dalam suatu badan 
usaha secara cepat dan otomatis. Dengan adanya pendayagunaan komputer 
dalam aktivitas operasional badan usaha tersebut, setidaknya memiliki 
beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan dilakukan secara manual, 
yaitu memiliki ketelitian yang tinggi, tingkat kesalahan yang rendah dan 
volume kerja yang besar. 

Berawal dari pemikiran tersebut maka dalam karya tulis ini mencoba 
memanfaatkan teknologi komputer untuk sistem informasi penjualan, 
pembelian, keuangan dan produksi pada UD Mie Mawar-Berlian, yaitu 
pabrik Mie yang ada di Nganjuk. Selama ini UD Mie Mawar-Berlian masih 
menggunakan sistem informasi penjualan, pembelian, keuangan dan 
produksi secara manual dengan pengendalian internal yang lemah. Selain 
itu badan usaha juga tidak melakukan pembagian wewenang dan 
tanggungjawab dengan tepat dan jelas untuk pemisahan fungsi secara 
vertikal. Hal ini dikarenakan sistem yang dipakai selama ini lebih 
mengutamakan pada loyalitas para pekerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
perbaikan dalam sistem informasinya sebab masih banyak kendala dan 
kelemahan-kelemahan dalam system informasi yang selama ini dipakai. 

Mengingat kepentingan badan usaha dalam melakukan pengendalian 
internal secara efektif maka diupayakan memberikan solusi untuk 
menerapkan Peachtree Complete Accounting 2003 pada sistem 
informasinya. hal ini didasarkan dengan alasan Peachtree merupakan 
program aplikasi yang mudah digunakan dan dipelajari, program aplikasi 
yang sangat fleksibel, program aplikasi yang sejalan dengan pertumbuhan 
badan usaha, dan program aplikasi dengan harga yang murah. Sedangkan 
untuk penerapan Peachtree Complete Accounting 2003 akan dilakukan 
secara integrated pada bagian penjualan, pimpinan, wakil pimpinan dan 
produksi dengan menggunakan sistem jaringan Local Area Network (LAN). 
Dan pembahasan skripsi ini akan lebih ditekankan kepada sistem penjualan, 
pembelian, keuangan dan produksi karena sistem tersebut palian sering 
dilakukan dan menghasilkan banyak laba. 
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