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ABSTRAKSI 

Agar dapat mendulamg dan mengendalikan aktivitas--aktivitas dalam siklus 
penjualan sesuai dengan tujujuan dan sasaran yang ignin dicapai perusahaan, maka 
perusahaan perlu struktur pengendalian intern yang memadai yang dihasilkan dati 
penerapan sistem informasi akuntansi penjualan terkomputerisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan tersebut. Sistem informasi akuntansi penjualan 
terkomputerisasi dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat 
diandalkan. serta dapat melindungi barta peruusabaan dari pemborosan., kecumngan 
dan kerugian lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut masalah yang diangkat penulis 
dalam penelitian adalah : 
1. 	 Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan pada PT "X" 

Surabaya? 
2. 	 Apakah penerapan sistem informasi akuntansi penjualan sebagai alat bagi 

manajemen untuk pengambilan keputusan di bidang penjualan pada PT "X' 
Surabaya telah memadai ? 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan 
bentuk studi kasus tunggal (single case study) dengan obyek penelitian PT "'X' 
Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Prosedur 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk menunjang keakuratan 
penelitian ini adalah survey pendahuluan, studi kepustakaan, survey lapangan. 
Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalab teknik anaIisis kualitatii 

Terdapat tiga hal yang dianalisis dan dibahas oleh penulis, yaitu : struktur 
organisasi dan job description, sistem informasi akuntansi penjualan, dan formulir. 
Berdasarkan analisis dan pembabasan tersebut diketabui bahwa dari penerapan sistem 
infonnasi akuntansi terkomputerisasi pada siklus penjualan PT "X" Surabaya belum 
memadai pada beberapa bagian. Ada beberapa prosedur dan beberapa bagian dalam 
struktur organisasi yang hams diubah atau dihilangkan, dan beberapa formulir yang 
perlu diperbaiki. 
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