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ABSTRAK 
 
 
 

Pada era globalisasi dan keterbukaan informasi di Indonesia menglami 
banyak perubahan dan kemajuan yang cepat dan pesat dalam segmen teknologi. 
Kondisi tersebut didorong oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi 
yang mempunyai dampak paling dominant terhadapdunia usaha. Hal ini 
ditunjukkan dengan berdirinya organisasi bisnis yang menggunakan teknologi 
terbaru mulai dari Personal Computer (PC) yang on-line sampai dengan mesin-
mesin yang canggih. Peranan system indormasi sebagai sarana untuk memperoleh 
informasi, baik itu informasi akuntansi maupun informasi manajemen, makin 
diperlukan. Informasi sebagai slah satu sumber daya yang terpenting bagi 
perusahaan, karena informasi sangat berguna untuk berbagai pihak, baik intern 
maupun ekstern. Khususnya bagi pihak manajemen, informasi tersebut nantinya 
akan digunakan sebagai dasar guna pengambilan keputusan. Penggunaan 
computer sebagai alat Bantu pengolahan data, akan membuat terjadinya 
pergeseran dari system yang rerorientasi pada orang ke system yang berorientasi 
pada computer (computer oriented system), dimana pengendaliannya 
menitikberatkan pada program computer, sehingga pembagian tanggungjawab 
fungsional dalam pelaksanaan transaksi dapat dikurangi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini adalah “Apakah system informasi berbasis computer dapat 
meningkatkan pengendalian intern pada PG Pagottan Madiun?” 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu 
data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) 
yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu system informasi akuntansi dan 
pengendalian intern yang diperoleh langsung dari obyek yaitu PG Pagottan 
Madiun. 

Dari haril pengujian yang dilakukan terhadap pengaruh dari system 
informasi akuntasi terhadap pengedalian intern pada PG Pagottan Madiun 
diperoleh hasil bahwa secara parsial atau sendiri variable system informasi 
akuntansi berpengaruh secara nyata terhadap pengendalian intern pada PG 
Pagottan Madiun. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pengendalian intern 
pada PG Pagottan Madiun ingin meningkatkan, maka system informasi akuntansi 
tersebut harus diperhatikan. 
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