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kata kunci : sistem informasi akuntansi
Abstraksi :
Dalam setiap perusahaan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang,
penjualan merupakan salah satu aktivitas terpenting untuk mencapai tujuan
utama yaitu memperoleh laba yang maksimal. Untuk mencapai tingkat
penjualan yang diinginkan tidak terlepas dari sistem yang mendukungnya yaitu
Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan
menghasilkan informasi yang tepat bagi manajemen dalam mengawasi dan
mengambil keputusan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar,
efektif, dan efisien. Selain itu dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi akan
dapat meningkatkan Pengendalian Intern Penjualan. Pengendalian Intern
dimaksudkan untuk melindungi harta milik perusahaan dan untuk tercapainya
efisiensi perusahaan. Berkaitan dengan masalah tersebut, perusahaan perlu
melakukan suatu tindakan pengendalian terhadap aktivitas penjualan yang
didukung dengan sistem informasi akuntansi yang memadai. Metode Penelitian
yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode
analisis deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,
observasi, dan kuesioner yang disebarkan kepada respondenresponden yang
terkait dengan penelitian serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian
disusun dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi, koefisien korelasi,
koefisien determinasi, dan uji hipotesis dengan uji t. Kesimpulan dari penelitian
didapat bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT. Setiajaya
Mobilindo cabang Depok telah berperan dalam menunjang efektivitas
pengendalian intern penjualan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan analisis
koefisien korelasi menghasilkan r (0,797) dan analisis regresi linier sederhana
menghasilkan persamaan regresi Y = 3,856 + 0,905X, artinya besarnya harga
Pengendalian Intern Penjualan ( Y ) akan meningkat sebesar 0,905 kali nilai
satuan X pada konstanta 3,856, signifikansinya dibuktikan dengan uji t, dimana t

(3,738) > t (2,306). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
peranan yang signifikan antara sistem informasi akuntansi terhadap
pengendalian intern penjualan pada PT. Setiajaya Mobilindo cabang Depok.
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang penulis kemukakan dapat
diterima.

