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ABSTRAK 

 

 

Sistem Informasi memegang peranan yang cukup penting di era 

globalisasi sekarang ini. Salah satu tujuan sistem informasi adalah untuk 

mendukung operasional bisnis. Kegiatan bisnis yang dibantu oleh sistem 

informasi adalah pengolahan data keuangan. Proses pengolahan data keuangan 

disebut proses akuntansi. KPRI-PKS telah menjalankan setiap proses akuntansi, 

seperti pencatatan transaksi harian, pembuatan jurnal, pembuatan buku besar dan 

penyusunan laporan keuangan dicatat menggunakan aplikasi pengolah data 

(spreadsheet) yaitu Microsoft Office Excel. Penggunaan aplikasi pengolah data 

(spreadsheet) sejauh ini cukup membantu dalam hal pencatatan. Namun seiring 

bertambah banyaknya anggota koperasi dan jumlah transaksi yang terjadi  tiap 

harinya, KPRI-PKS sering mengalami kendala dalam pencarian data dan 

pembuatan laporan keuangan setiap memasuki akhir tahun. Untuk itu penulis 

membuat alternative lain yaitu dengan membangun sistem informasi akuntansi 

koperasi sebagai sarana pengolah data keuangan koperasi KPRI-PKS. 

Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi ini adalah untuk 

membantu tugas pengolahan data koperasi dan memprosesnya menjadi sebuah 

informasi. Sehingga dapat disajikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang 

wajar dan dapat dilakukan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat sebagi sumber 

informasi untuk berbagai pihak yang berkepentingan.  

Sistem informasi akuntansi koperasi ini dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database  MySql. Data yang di olah 

dan di tampilkan akan berbentuk website namun hanya dapat diakses secara local. 

Sistem informasi akuntansi koperasi ini tentu saja dapat dikembangkan lebih jauh 

dikemudian hari. 
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