
J(IC 


A- /71/o 
t;) 

LLtro 
r 

PENGOLAHAN DATA AKUNTANSI DENGAN 

MENGGUNAKAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS 


KOMPUTER PADA PT "X" 


SKRIPSI 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 


DAlAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI 

JURUSAN Ai<UNTANSI 


DIAJUKAN OLEH 

BAMBANG WALUYO USODO 

No. Pokok : 049414721 


KEPADA 

FAKtJLTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 


SURABAYA 

·2000 



SKRIPSI 


PENGOLAHAN DATA AKUNTANSI DENGAN 

MENGGUNAKAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS 


KOMPUTER PADA PT "X" 


-----------------\ 
"t I L I K 1 

PERPUSTd·...... '" -. • 
IINn'Ek::i1 rAS A; KL ~ :->jQO.... ! 

SURABAYA 
L-l.---~... 

DIAJUKAN OLEH : 


BAMBANG W ALUYO USODO 


NIM : 049414721 


/f> -/I) ~ cReoo 

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAlK OLEH 

DOSEN PEMBIMBIN , 

Dra.VUSTRTDA T.~NGGAL......................... 


KETUA JURUSA , 

/6 -to - Zvi-
T~~NGGAL••.......
t ••••••••••••••• 



Surabaya, ... .~.~.~t .. :-: .. ~" 0 

Telah Disetujui dan Siap untuk Diuji 

Dosen pem~ting 

(Dra. Yustrida Bemawati, M.Si, Ak) 



ABSTRAKSI 

Dengan adanya kegiatan yang semakin komplek informasi semakin 
memegang peranan penting disebabkan informasi merupakan suatu sumber daya yang 
dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk membuat suatu keputusan yang 
terkait dengan kebijakan perusahaan. Informasi yang dibutuhkan salah satunya adalah 
informasi akuntansi yang berkait dengan sistem akuntansi perusahaan. Dengan 
adanya kecanggihan tehnologi disini informasi dapat dibuat dengan tingkat kecepatan 
dan keakuratan yang tinggi. Sehingga informasi yang dihasilkan merupakan suatu 
informasi yang up to dale yang bisa digunakan oleh manajemen perusahaan untuk 
membuat suatu keputusan. 

PT "X' dalam usaha untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang 
berbasis komputer telah menghasilkan suatu aplikasi dari sistem akuntansi berbasis 
komputer terse but. Dalam sistem tersebut dijelaskan tentang bagaimana suatu 
informasi akuntansi yang up to date diolah dan dibuat oleh sistem tersebut untuk 
dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen PT "X". 
Dimana sistem yang terkait yaitu Maintanace Management System, Purchasing 
system, Inventory Control system, beserta sistem keuangan PT "X'. 

Dalam proses perkembangannya sistem-sistem tersebut mempunyai beberapa 
kelemahan diman kelemahan tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dari 
berjalannya suatu proses dalam sistem akuntansi tersebut. Da1am tuHsan ini 
kelemahan tersebut dicoba untuk dianalisa dan dicarikan pemecahan bagi kelemahan 
sistem akuntansi tersebut. 
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