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ABSTRAK 
Peranan Sistem Akuntansi Penjualan Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Pengelolaan Penjualan 
( Studi Kasus Pada PT. “X” Cabang Cirebon) 

  
Aktivitas penjualan merupakan aktivitas utama yang sangat penting, 

karena merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Maju mundurnya 
perusahaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas penjualan, dimana aktivitas ini 
bersifat dinamis dan disertai dengan kondisi yang berubah-ubah, sehingga selalu 
terjadi masalah yang baru dan berbeda-beda. Hal ini menyebabkan pentingnya 
pengelolaan penjualan yang efektif, yang dapat dicapai dengan adanya sistem 
akuntansi penjualan yang memadai, sehingga dapat menyediakan informasi 
tentang penjualan yang berguna dalam pengelolaan penjualan. Sehubungan 
dengan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 
PT. “X” sebagai objek penelitian. 

Masalah-masalah yang timbul pada penyelenggaraan kegiatan penjualan 
pada PT. “X” dapat diidentifikasi sebagai berikut: apakah sistem akuntansi yang 
diterapkan dalam perusahaan telah memadai, apakah pengelolaan akuntansi 
penjualan yang diterapkan dalam perusahan dapat meningkatkan efektivitas 
pengelolaan penjualan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui 
sistem akuntansi penjualan yang telah dijalankan oleh perusahaan, mempelajari 
dan mengetahui efektivitas pengelolaan atas penjualan yang dilakukan oleh 
perusahaan, serta mempelajari dan mengetahui peranan sistem akuntansi 
penjualan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penjualan. 

Hipotesis yang diuji oleh penulis dalam skripsi ini adalah “Bila sistem 
akuntansi penjualan diterapkan dengan memadai, maka dapat 
meningkatkan efektivitas pengelolaan penjualan”. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan 
dan penelitian kepustaan, sedangkan untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan metode Champion yang menunjukan apabila tercapai angka 76% -
100%, pengujian hipotesis dapat diterima. 

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis deskripsi menunjukkan bahwa 
peranan sistem akuntansi dalam pengelolaan penjualan yang diterapkan dalam 
perusahaan cukup memadai, dan perusahaan telah melakukan pengelolaan 
penjualan yang efektif dengan anggaran penjualan sebagai tolak ukur. Sedangkan 
dengan analisis statistik melalui kuesioner yang disebarkan diperoleh persentase 
peranan sistem akuntansi penjualan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan 
penjualan sebesar 91, 04%. Dari hasil pengujian hipotesis berdasarkan kedua 
analisis tersebut, maka hipotesis yang telah penulis kemukakan di atas diterima . 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis pada kesempatan ini adalah 
agar perusahaan segera melakukan avaluasi dan perubahan-perubahan terhadap 
segala kelemahan-kelemahan sistem akuntansi penjualan yang ada pada 
perusahaan, hal tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan 
efektivitas dari pengelolaan penjualan perusahaan.  


