
EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PENJUALAN KREDIT PADA PT. JICO AGUNG 

SIDOARJO 
 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI 

DEPARTEMEN AKUNTANSI 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

 

 

 

 
 

 

DIAJUKAN OLEH 

MORHITA ANGELYANA 

No. Pokok : 040318446 

  
    

 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2010 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi EVALUASI SISTEM INFORMASI MORITHA ANGELYANA



Abstraksi  
 
 

 
 Di era globalisasi dimana akan terjadi perdagangan bebas, informasi menjadi 
sumber daya yang sangat berharga bagi perusahaan. Informasi merupakan hal yang 
penting bagi setiap perusahaan. Pimpinan dan manager membutuhkan informasi yang 
berkualitas sehingga informasi yang dihasilkan relevan, cepat, tepat waktu dan akurat 
yang mencerminkan kondisi perusahaan untuk membantu merencanakan, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. untuk itu 
perusahaan harus menetapkan prosedur penjualan yang jelas dan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku umum. 
 Dengan berkembangnya perusahaan menjadi besar maka semakin kecil 
kemampuan pimpinan atau pihak manajemen untuk mengendalikan segala sesuatu 
yang terjadi dalam suatu perusahaan karena keterbatasan-keterbatasan yang 
dimilikinya. Oleh karena itulah dibutuhkan suau sistem. Sistem yang dapat 
menghasilkan suatu informasi yang dapat berguna untuk perkembangan perusahaan 
tersebut ke depannya.sehingga sistem yang digunakan tersebut harus selalu dievaluasi 
agar selalu memiliki nilai efektif dan efisien dalam memanfaatkan dan menggunakan 
informasi tersebut bagi perusahaan maupun bagi para pengguna sistem tersebut untuk 
menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat dan berguna. 
 Sistem informasi akuntansi merupakan alat untuk menjalankan suatu 
pengendalian yang dengan sendirinya antara bagian satu dengan bagian lain akan 
saling mengatur. Sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang berkaitan 
dengan keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan 
pengolahan data transaksi. Salah satu sumber informasi adalah laporan yang 
dihasilkan oleh bagian akuntansi. 
 Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting karena 
kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada keberhasilan aktivitas ini. 
Dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan yang baik, diharapkan 
informasi yang dihasilkan adalah informasi yang dapat diandalkan sehingga dapat 
mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam menjalankan 
kegiatan penjualan sesuai dengan prosedur, baik penjualan itu dilakukan secara kredit 
maupun tunai. Untuk itulah sistem informasi akuntansi yang baik dan memadai 
sangat menentukan tingkat pendapatan yang akan dicapai oleh perusahaan. 
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