
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS JAVA  
PADA TOKO MITRA SEJATI KOMPUTAMA 

 
 

 
Naskah Publikasi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
diajukan oleh 

 

Samsudin 
08.11.2118 

 
 
 

kepada 
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

AMIKOM 
YOGYAKARTA 

2012 
 

 
 



 

 
 



 
Accounting Information System Java Based on Java  

At Mitra Sejati Komputama Store 
 

Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Java  
Pada Toko Mitra Sejati Komputama 

 
Samsudin 

Kusrini, Dr., M.Kom. 
NIK. 190302106 

Jurusan Teknik Informatika 
STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA 

 

ABSTRACT 
 

The development of increasingly advanced computer technology in the current era of 
globalization requires that every level of society to master at least familiar with and know the 
existence of the computer. This is so that people are not out of date. Because computer 
technology is very influential in the progress of a region or country.  

The problem makes the author makes a "Accounting Information System Java Based 
on Java At Mitra Sejati komputama Store” because accounting system at that store still 
worked by manualy. Technology used in this application is Java as programming language 
and MySQL as the database.  

The ultimate goal of making this application to facilitate the store owner easier to get 
the mounthly accounting report more accurately and the owner can manage the store more 
efficiently. 
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1. Pendahuluan 
1.1   Latar Belakang Masalah 

Toko Mitra Sejati Komputama setiap bulannya melakukan pencatatan transaksi arus kas baik 

berupa pendapatan ataupun pengeluaran serta pencatatan  laporan akuntansi. Pencatatan 

tersebut dilakukan dengan sistem manual yang membutuhkan banyak sumber daya. 

 Proses perhitungan dalam menuntukan hasil bersih yang dianut oleh TOKO MITRA 
SEJATI KOMPUTAMA cenderung memakan waktu yang cukup lama karena harus 

menghitung terlebih dahulu jumlah pendapatan pembelian, jumlah pengeluaran, serta 

dipotong berbagai macam biaya dan kemudian ketemu hasil bersih. 

 Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini proses pencatatan, dan perhitungan 

secara manual tidak lagi efisien sehingga membutuhkan sistem yang dapat memenuhi dan 

mempermudah dalam proses pencatatan dan perhitungan data keuangan. Sistem tersebut 

diharapkan mampu mempermudah kerja Pemilik Toko Mitra Sejati Komputama sehingga 

didapat laporan keuangan yang akurat. Sehingga pemilik toko Mitra Sejati Komputama bisa 

menerapkan tata kelola bisnis yang baik karena sudah mengetahui pendapatan hasil bersih 

setiap bulan dari laporan akuntansi yang ada di sistem tersebut.  

 Perancangan sistem aplikasi dan alat tersebut secara lengkap akan dituangkan dalam 

bentuk laporan tugas akhir dengan judul “ SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS 
JAVA PADA TOKO MITRA SEJATI KOMPUTAMA” 
2. Landasan Teori 
2.1 Konsep Dasar Sistem 
2.1.1 Pengertian Sistem 
 Sistem adalah sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-

variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. 
 Definisi secara umum mengartikan sistem sebagai kumpulan elemen-elemen yang 

saling berinteraksi dan bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga 

menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan.(Jogiyanto HM,1999,halaman: 2) 

2.2 Konsep Dasar Informasi 
2.2.1 Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih baik, berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. Data sering kali disebut sebagai bahan mentah informasi. 

Melalui suatu proses transformasi, data dibuat menjadi bermakna. Data dapat berupa nilai 

yang terformat, teks, citra, audio, dan video. 

 

 
 



2.2.2 Kualitas Sistem 
Kualitas informasi sangat membantu fungsional manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan organisasi. Kualitas informasi dapat dinilai dari tiga hal yaitu akurat, 

tepat waktu, relevan. 
2.2.3 Nilai Informasi 

Nilai informasi (value of information) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya 

mendapatkannya.  
2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 
2.3.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok 

bangunan (building block), yaitu blok masukan (input block), blok model (model block), blok 

keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok basis data (database block), 

dan blok kendali (control block). (Hanif Al Fatta, 2007,halaman:9-10) 
2.4 Siklus Sistem Informasi 

Sebuah sistem informasi dalam pengembangannya memerlukan proses-proses dan 

urutan-urutan yang standar, yakni Analisis, Desain, Implementasi, dan Pemeliharaan. SDLC 

merupakan metodologi umum dalam pengembanganya sistem yang menandai kemajuan 

usaha analisis dan desain.  

 

 

 

 
 

Gambar 2.1Model SDLC Menurut Pressmen (tahun 2007) 
2.4.1 Analisis Sistem 

Metode analisis PIECES yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dari sistem 

aplikasi yang dibuat. PIECES sendiri meliputi Kinerja (Performance), Informasi (Information), 

Ekonomi (Economic), Kontrol ( Control), Efisiensi (Efficiency), dan Pelayanan (Services). 
2.4.2 Desain 

Tahapan desain adalah tahapan dimana spesifikasi proyek secara lengkap dibuat. 

Langkah awal desain biasanya dimulai dengan pemodelan sistem yang digunakan untuk 

menyederhanakan komunikasi proses yang dilakukan sistem. 

 
 



2.4.2.1 Permodelan Sistem 
Pemodelan proses adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis 

beroperasi. Mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data 

berpindah di antara aktivitas-aktivitas itu.  

Cara untuk merepresentasikan proses model dapat dilakukan menggunakan Data 

Flow Diagram (DFD). Ada dua jenis DFD, yaitu DFD logis dan DFD fisik. 

DFD logis menggambarkan proses tanpa menyarankan bagaimana mereka akan 

dilakukan, sedangkan DFD fisik menggambarkan proses model berikut implementasi 

pemrosesan informasinya. 
2.4.2.2 Permodelan Data 

Data model adalah cara formal untuk menggambarkan data yang digunakan dan 

diciptakan dalam suatu sistem bisnis. Model ini menunjukan orang, tempat atau benda 

dimana data diambil dan hubungan antar data tersebut. Pemodelan data  dibedakan  

menjadi dua, yaitu model data data logis (logikal data model) dan model data fisik (physical 

data model). 
2.4.2.3 Teknik Normalisasi 

Normalisasi adalah teknik yang digunakan untuk memvalidasi model data. 

Serangkaian aturan diberlakukan pada data model logis untuk meningkatkan pengaturannya.  

Normalisasi merupakan teknik  analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut 

data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang  non-redundant, stabil, 

dan fleksible.(Kusrini,M.Kom,2007,halaman:39-40) 

2.5 Sistem Informasi Keuangan 
Sistem Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk 

menyediakan infomasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan 
2.5.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi, 

menjelaskan apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat, dan berapa banyak uang 

yang terlibat. 

2.5.2 Pengertian Akuntansi 
Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan 

pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan perusahaan serta interpretasinya. 

(Sutrisno,2008,halaman:1) 

 

 
 



2.5.3 Laporan Keuangan 
Dalam proses akuntansi yang diselenggarakan selama satu periode, akan dihasilkan 

laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari dua jenis laporan utama yakni NERACA 

dan LAPORORAN LABA-RUGI. 

2.5.4 Neraca 
Neraca adalah laporan yang menunjukan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

saat tertentu. Didalam neraca ditunjukkan kekayaan atay aktiva( asset) dan sumber 

kekayaan (pasiva). 
2.5.5 Laporan Laba-rugi 

Laporan Laba-rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan operasi 

perusahaan selama satu periode. 
2.5.6 Laporan Perubahan Modal 

Laba yang diperoleh oleh perusahaan atau kerugian yang diterima akan 

mempengaruhi terhadap modal pemilik. Jika perusahaan memperoleh laba akan menambah 

modal pemilik dan sebaliknya. 
2.5.7 Buku Besar 

Buku adalah kumpulan rekening-rekening yang ada di dalam suatu perusahaan. 

Didalam buku besar, rekening-rekening diurutkan dari rekening-rekening aktiva, modal, 

penghasilan, dan biaya. 
2.5.8 Jurnal 

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara 

kronologis (urut waktu kejadiannya) dengan menunjukan rekening yang harus di debit atau di 

kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. 

2.6 Sistem Basis Data  
2.6.1 Difinisi Basis Data 

Database merupakan sekumpulan data yang saling terintegrasi satu sama lain dan 

terorganisasi berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan tersimpan pada sebuah 

hardware komputer. Database adalah kumpulan file-file atau tabel-tabel yang saling berelasi 

atau berhubungan antara satu dengan yang lain. Relasi tersebut ditunjukan adanya kunci 

dari tiap file atau tabel yang ada. 

2.6.2 Relation Database 
Relationship Database Management System (RDBMS) merupakan sekumpulan data 

yang saling berhubungan sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi 

pengguna. Sifat-sifat hubungan antar entitas dibagai menjadi 3, yaitu: 

 
 



a. One to One, yaitu masing-masing record pada suatu  tabel memiliki hubungan dengan 

satu record dari tabel lain. 

b. One to Many, yaitu suatu record pada tabel A memiliki relasi dengan banyak record 

pada tabel B. 

c. Many to Many, yaitu suatu  record pada tabel A memiliki relasi dengan banyak record 

pada tabel B, begitu juga sebaliknya. 

2.7 Teknologi yang Digunakan 
2.7.1 Java 

Java adalah bahasa yang dikembangkan oleh Sun dengan tujuan menciptakan 

sebuah bahasa pemrograman yang dinamis dan berorientasi objek, yang cocok digunakan 

untuk tugas-tugas pengembangan yang serupa dengan C dan C++, tetapi tanpa kesulitan 

dan sumber bug yang umum dijumpai di kedua bahasa itu. (wahana 

komputer,2010,halaman:76) 
2.7.2 Netbeans 

NetBeanssebagai IDE ditujukan untuk memudahkan pemrograman Java. 

Pemrograman NetBeansdilakukan berbasiskan visual dan event-driven persissseperti IDE 

lain, misalnya Borland Delphi dan Microsoft Visual Studio. NetBeans mencakup 

compiler/builder, dan debugger internal. Hal ini sangat memudahkan proses pasca 

perancangan program. IDE NetBeans berlisensikan Sun Public License. NetBeans bersifat 

open-source. NetBeans, seperti juga konsep Java, sangat fleksibel. 

2.7.3 MySQL 
MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau yang 

dikenal dengan DBMS(database management system), database ini multithread, multi-user. 

SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database,terutama untuk pemilihan atau seleksi 

dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan secara 

otomatis. (Miftakhul Huda & Bunafit Komputer,2010,halaman:181) 
2.7.4 iReport 

iReport adalah sebuah tool yang digunakan untuk membuat design laporan pada 

JasperReports. iReport merupakan program yang open source, program iReport ini di buat 

oleh Giulio Toffoli pada tahun 2005. 
3. Analisis dan Perancangan  
3.1 Tinjauan Umun 

Toko Mitra Sejati Komputama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

penjualan alat-alat computer dan perdagangan umum. Usaha di sektor ini dipandang masih 

 
 



memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang di daerah Perumnas Condong Catur 

dan sekitarnya.  

Pengelolaan keuangan Toko Mitra Sejati Komputama saat ini masih menggunakan 

sistem manual dalam melakukan pencatatan keuangan serta proses penyusunan laporan 

keuangan dan hasil bersih. Sistem manual yang diterapkan pada Toko Mitra Sejati 

Komputama ini seringkali terdapat kesalahan dalam pencatatan keuangan dan 

membutuhkan waktu tambahan dalam menyusun laporan keuangan serta penghitungan hasil 

bersih. Laporan keuangan digunakan dalam menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 
3.1.1 Visi dan Misi Toko Mitra Sejati Komputama 

• Visi 
1. Menjadi Toko Komputer yang handal, berkualitas dan professional 

2. Menjadi wirausahawan yang mampu membawa kemakmuran masyarakat 

setempat. 

• Misi 
1. Merekrut masyarakat sekitar untuk diajak bekerjasama dalam mengembangkan 

usaha 

2. Mempermudahkan masyarakat dalam mencari alat-alat computer yang terbaru 

3.2 Analisis 
3.2.1 Analisis Kelemahan Sistem 

Metode yang digunakan dalam menganalisis kelemahan sistem lama yang telah 

dilakukan pemilik toko Mitra Sejati Komputama dapat menggunakan metode PIECES yang 

dijelaskan sebagai berikut: 
3.2.1.1 Analisis Performance 

Kelemahan sistem manual yang diterapkan oleh pemilik toko Mitra Sejati Komputama 

antara lain sebagai berikut: 

a. Proses pencatatan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama sehingga dapat 

menyita waktu, proses ini menjadikan kinerja menjadi kurang maksimal. 

b. Terjadinya keterlambatan dalam membuat laporan keuangan mengenai hasil bersih 

pada tiap priode. 

3.2.1.2 Analisis Information 
Sistem manual ini mencerminkan kualitas informasi keuangan yang belum baik. 

Kualitas informasi ditentukan oleh tiga parameter yaitu tingkat akurasi, relevan, dan tepat 

 
 



waktu. Penggunaan sistem yang baru diharapkan akan mampu menyajikan informasi yang 

lebih akurat, relevan dan tepat waktu. 
3.2.1.3 Analisis Economic 

Pencatatan keuangan, hasil bersih serta penyusunan laporan keuangan perusahaan 

setiap bulan pada sistem yang lama masih secara manual jadi membutuhkan banyak biaya 

terutama didalam pembukuan laporan keuangan. Sedangkan sistem yang baru diharapakan 

untuk mengurangi penggunaan buku/kertas dalam pembukuan keuangan sehingga akan 

menghemat biaya operasional setiap bulannya. 
3.2.1.4 Analisis Control 

Pengendalian (control) digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah, atau 

mendeteksi kesalahan sistem, menjamin keamanan data, informasi, dan persyaratan. 

Dengan adanya perbaikan sistem diharapkan dapat dilakukan pengendalian terhadap 

manajemen dokumen keuangan, agar tidak terjadi kekeliruan terhadap penyampaian 

informasi keuangan setiap bulannya atau pada saat yang dinginkan. 
3.2.1.5 Analisis Effesiency 

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya yang ada digunakan untuk 

meminimalkan pemborosan. Sistem baru yang akan diterapkan merupakan perbaikan dari 

sistem yang lama, dengan memanfaatkan penggunaan komputer secara maksimal akan 

mampu meningkatkan kecepatan waktu proses data, serta meminimalkan keterlambatan 

pengolahan data. 
3.2.1.6 Analisis Service 

Perkembangan sistem di dalam toko mengharuskan adanya peningkatan pelayanan. 

Penerapan sistem yang baru diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang ada selama 

ini, sehingga pelayanan dapat lebih cepat dan akurat serta proses penyajian informasi 

keuangan dapat lebih berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. 
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

Toko Mitra Sejati Komputama membutuhkan sebuah sistem yang dapat memberikan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan diperlukan dalam menyusun laporan keuangan 

perusahaan setiap bulan atau saat-saat tertentu saat dibutuhkan 
3.3.1 Kebutuhan Sistem Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja 

yang nantinya dapat dilakukan oleh sistem. 
a. Sistem bisa untuk manipulasi data keuangan perusahaan/toko antara lain: 

 
 



1. Pemilik toko bisa melakukan proses update, edit, delete, isert, seperti pembelian 

barang, penjualan barang, pembayaran gaji karyawan, pembaran listrik, dan lain 

lain yang ada di dalam sistem informasi akuntansi pada toko Mitra Sejati 

Komputama. 

2. Karyawan bisa melakukan transaksi penjualan toko dan bisa melihat stok barang 

yang ada di toko. 

b. Sistem  harus dapat memberikan hasil laporan keuangan yang berupa Jurnal, Buku 

besar, Neraca, Laporan Laba - rugi, Laporan Perubahan modal. 
3.3.2 Kebutuhan Sistem Non Fungsional 

a. Kebutuhan Operasional 

1. Digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows 

2. Adobe Photoshop CS3 

3. XAMPP-win32-1.7.3 

4. Ireport-4.0.2 

5. Printer yang digunakan untuk print out atau mencetak laporan Sistem Informasi 

Akuntansi pada Toko Mitra Sejati Komputama 

b. Kebutuhan Keamanan 

1. Sistem Informasi Akuntansi dilengkapi password 

c. Kebutuhan Informasi 

1. Sistem memberikan informasi keuangan mulai dari pemasukkan hingga 

pengeluaran perusahaan setiap bulannya , laba/rugi perusahaan. 

2. Sistem dapat memberikan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

d. Kebutuhan kinerja 

1. Sistem dapat mencatat data keuangan perusahaan 

2. Sistem dapat memberikan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi. 

3.4 Perancangan Sistem 
3.4.1 Permodelan Proses 

Pemodelan proses dilakukan untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi, 

mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara 

aktivitas itu. Pemodelan proses tersebut digambarkan dalam Data Flow Diagram (DFD). 

Pemodelan proses ini digunakan untuk mempermudah dalam menyusun sistem secara 

keseluruhan. 

 
 



3.4.1.1 Contex Diagram 

 
Gambar 3.1 Contex Diagram 

3.4.1.2 DFD Level 1 

 
Gambar 3.2 DFD Level 1 

 

 
 



3.4.1.3 DFD Level 2.2 

Gambar 3.3 DFD Level 2.2 

3.4.1.4 Hubungan Antar Tabel

Gambar 3.4 Hubungan Antar Tabel 

 

 
 

 

 

 
 



3.4.2 Rancangan Antarmuka (Interface) 
3.4.2.1 Perancangan Antar Muka Pegawai 

Gambar 3.5 Perancangan antar muka pegawai 

4. Implementasi dan Pembahasan 

Sistem Informa tama berbasis java 

uk mengolah data keuangan yang meliputi transaksi 

 dan jurnal, serta penyusunan laporan akuntansi yang meliputi laporan 

jurnal,

i. yang terdiri dari 10 tabel yang dibuat dengan menggunakan MySql. 

 sesuai 

irencanakan. Sistem dikatakan cukup berhasil bila penyimpangan 

itu dal

diterapkan, maka program harus bebas terlebih dahulu dari 

Untuk itu program harus ditest terlebih dahulu untuk menemukan 

4.1 Implementasi 
si Akuntansi pada toko mitra sejati kompu

merupakan sistem yang digunakan unt

penjualan, pembelian

 buku besar, neraca, laba rugi, perubahan modal, neraca. Tujuan dibuatnya sistem ini 

adalah untuk memudahkan pemilik toko / pegawai toko dalam melakukan pembukuan 

dengan baik. Sistem ini diimplementasikan pada perangkat komputer yang telah terinstal 

xampp/ mysql. 
4.1.1 Implementasi Database 

Pembuatan database sistem informasi akuntansi ini menggunakan nama 

skripsiAkuntans

4.2 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan bagian pentuan keberhasilan sistem yang telah 

dirancang sebelumnya. Suatu sistem dikatakan berhasil jika pengujian yang dilakukan

dengan apa yang telah d

am batas yang bisa ditolerir. Ada dua metode untuk melakukan pengujian sistem yaitu 

dengan pengujian black box testing, white box testing dan analisis sistem. 

1. White Box Testing 

2. Black Bx Testing 

4.3 Pengujian Program 
Sebelum program 

kesalahan - kesalahan. 

 
 



kesalahan - kesalahan yang mungkin terjadi. Program ditest untuk tiap - tiap modul dan 

dilanju

 aplikasi. Pada bagian program manual tersebut terdapat 

kan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Java 

Pada 

unakan  aplikasi ini adalah pegawai dan pemilik toko  

nang. 

a. User

 
Gambar 4.1 Menu Login 

2. Menu jurnal 

Jendela menujurnal akan muncul apabila user berhasil memasuk n password 

dengan benar pada form log l ini berfungsi untuk melakukan 

ksi selain transaksi pembelian dan penjualan, seperti transaksi biaya 

listrik, b

 

 

 

tkan dengan pengetesan untuk semua modul yang telah dirangkai. Pengetesan 

program dilakukan bersamaan pada saat pembuatan program, yaitu dengan pengentrian, 

pengeditan, penghapusan data 
4.3.1 Pewngujian Manual Program 

Manual program dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai panduan bagi user 

dalam mengoperaikan program

menu jurnal. Berikut ini petunjuk menjalan

Toko Mitra Sejati Komputama : 

1. Login  

Tampilan Login merupakan syarat untuk memanfaatkan program secara 

keseluruhan, dimana yang mengg

yang diberi wewe

name  

b. Password  

a

in. Tampilan menu jurna

transaksi-transa

iaya gaji, biaya sewa. 

 

 
 



 

Gambar 4.2 Menu Utama 

5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penyus skripsi “Sistem Informasi Akuntansi pada 

Toko Mitra Sejati Komputam pembahasan pada bab-bab 

antara lain : 

i Akuntansi berbasis java yang dibangun ini dapat menjadi sistem 

etiap bulannya, 

lihat barang dan 

unan 

a” serta memperhatikan 

sebelumnya 

1. Sistem Informas

informasi oleh pegawai dan pemilik di Toko Mitra Sejati Komputama, 

2. Sistem digunakan pemilik toko admin untuk mencatat transaksi keuangan, pembuatan 

laporan akuntansi s

3. Hak akses yang dimiliki oleh pegawai di Toko Mitra Sejati Komputama adalah sebagai 

user biasa yang memiliki hak akses terbatas. User hanya dapat me

melakukan transaksi penjualan. 

5.2 Saran 
Saran dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi pada Toko Mitra Sejati 

Komputama adalah sebagai berikut: 

 
 



 
 

1. yang 

nyediakan informasi keuangan yang lebih detail di Toko 

007. Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing 

Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern. Yogyakarta : Andi Offset. 

et. 

s Ekonomi uii. 

akarta: Andi Offset. 

Sistem diharapkan dapat dikembangkan menjadi sistem informasi Akuntansi 

lebih lengkap yang mampu me

Mitra Sejati Komputama. 

2. Sistem lebih teratur dan rapi pada bagian antarmuka / interface. 
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