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ABSTRAK 

STUDI PENERAPAN SISTEM PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 

PENJUALAN KREDIT 

 

Salah satu informasi yang penting dalam rangka meningkatkan 
pengendalian internal penjualan kredit adalah siklus penjualan yang merupakan 
bagian terpenting dari informasi penjualan.  

Sistem pengolahan data elektronik atau disebut juga Electronic Data 
Processing (EDP) sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama dalam 
memberikan informasi yang cepat, tepat serta membantu pimpinan perusahaan 
dalam menyusun dan mengolah data penjualan yang jumlahnya cukup banyak 
melalui perangkat keras dan lunak yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pengendalian internal atas penjualan merupakan hal yang sangat penting, 
karena penjualan merupakan unsur terpenting dalam menjalani kegiatan 
operasional perusahaan. Pengendalian internal dapat berjalan dengan baik bila 
didukung oleh unsur-unsur seperti: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penetapan 
Resiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, (5) 
Pemantauan.  

Berdasarkan pemikiran di atas penulis mencoba melakukan penelitian 
mengenai “Studi Penerapan Sistem Pengolahan Data Elektronik Penjualan 
Kredit”, yang menjadi objek peneliti adalah PT. “X”. 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus, yaitu penelitian atas data-data yang telah dikumpulkan, kemudian 
dianalisis dan dibandingkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah riset lapangan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi 
keperpustakaan untuk memperoleh data sekunder. 

Berdasarkan hasil perhitungan Receivable Turnover sebesar 13 kali  
menunjukkan bahwa sistem pengolahan data elektronik penjualan kredit yang 
diterapkan PT. “X” sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya unsur sistem 
pengolahan data elektronik yang memadai, terdapatnya pengendalian sistem 
pengolahan data elektronik yang memadai, dan terdapatnya komponen-komponen 
pengendalian internal, yang semuanya mendukung untuk terwujudnya tujuan 
pengendalian internal penjualan kredit.  
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