
ABSTRAK 
 
MANFAAT SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENUNJANG 

EFEKTIVITAS PENJUALAN 
(Studi kasus pada Airplane Systm) 

 
 Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, persaingan memang tidak 
dapat dihindarkan terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang 
sejenis. Persaingan menuntut manajemen untuk meningkatkan sistem informasi 
akuntansi agar tepat guna dan tepat waktu. 

Salah satu aktivitas yang penting dalam kegiatan perusahaan adalah 
kegiatan untuk mencari laba yaitu melalui penjualan. Aktivitas perusahaan ini 
harus dijalankan dan dikelola dengan baik yaitu dengan cara diterapkannya sistem 
informasi akuntansi yang memadai, sehingga dapat menunjang efektivitas 
penjualan. Kegiatan sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai dapat 
dilihat pada pelaksanaan unsur-unsurnya yaitu dengan adanya suber daya 
manusia, alat, data (formulir dan catatan-catatan) dan informasi atau laporan 
penjualan. 

Penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang 
retail yaitu Airplane Systm yang berlokasi di Jl. Titiran No.7 Bandung dengan 
tujuan untuk mengetahui manfaat sistem informasi akuntansi penjualan dalam 
menunjang efektivitas penjualan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan studi kasus, suatu jenis 
penelitian yang menggunakan suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu 
dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa 
lalu nya dengan meneliti kegiatan yang ada dalam perusahaan, kemudian data 
yang diperoleh diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan menggunakan 
alat bantu berupa dasar-dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga 
dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti dan menarik 
kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan melalui analisis Pearson yang diperoleh 
dari penyebaran kuesioner mengenai manfaat sistem informasi akuntansi dalam 
menunjang efektivitas penjualan dalam skripsi ini, menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang kuat antara manfaat sistem informasi akuntansi dengan efektivitas 
penjualan sebesar 0,737. Sedangkan besarnya koefisien determinasi adalah 54,3%,  
dengan demikian manfaat sistem informasi akuntansi dalam menunjang 
efektivitas penjualan sebesar 54,3% sedangkan sisanya sebesar 45,7% merupakan 
peranan dari variabel lainnya yang tidak diamati. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada 
Airplane Systm, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem informasi 
akuntansi penjualan telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur sistem 
informasi akuntansi penjualan yaitu sumber daya manusia, alat, data, serta 
informasi atau laporan.  
   
 
 


