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ABSTRAKSI 

 
Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Toko Buku 

Gramedia Basuki Rachmat Malang. Perusahaaan melakukan berbagai aktivitas 

untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu aktivitas perusahaan 

adalah menjual produk atau jasa. Oleh Karena itu, diperlukan adanya sistem 

akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam mengelola perusahaan dan 

mengadakan pengawasan.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menilai Sistem Informasi Akuntansi 

penjualan yang ada  pada Toko Buku Gramedia Basuki Rachmat Malang apakah 

sudah efektif. 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana system 

informasi akutansi penjualan pada toko buku gramedia malang yaitu dengan 

analisis deskkriptif,  yaitu dengan  cara Analisis terhadap output, fungsi-fungsi 

yang terkait dan dokumen-dokumen  apa saja yang digunakan dalam penjualan 

tunai serta bagaimana system pengendalian internnya. 

 Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi akuntansi pada fungsi penjualan yang ada pada toko buku 

gramedia  sudah berjalan secara efektif, ini dapat dilihat dari Struktur organisasi 

telah terbentuk dengan baik, setiap tugas dan tanggung jawab setiap fungsi 

digambarkan dalam bagan alir (flow chart), sehingga setiap karyawan dapat 

melakukan fungsinya dengan baik. selain itu masih juga masih di temukan 

kelemahan pada prosedur penjualan yaitu Seringnya terjadi kesalahan dalam 

memasukkan data terutama bagian kasir, sehingga tiap kali harus membuat memo 

(berita acara) setiap akhir pergantian shiff. 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengimplikasikan bahwa hendaknya 

dilakukanya pelatihan-pelatihan khusus terhadap karyawan khususnya kasir agar 

lebih mengusai dan tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data, sehingga 

tidak harus membuat surat memo setiap pergantian shiff. 

 

 



                                                                                                                              

ix 
 

ABSTRACT 
 

Evaluation  Sistem Information Accounting sale in book store Gramedia 

Basuki Rachmat Malang, the company do any activity to stand procced business. 

The one company activity is sale produk and service. So that, need accounting 

system to help manajement in manage company dan controlling. 

 The examination  purpose is to value Sistem Information Accounting sale 

in book store Gramedia Basuki Rachmat malang. 

Analytic metod is used to know haw Sistem Information Accounting sale in 

book store Gramedia Basuki Rachmat is deskriptif  analytic, that is with analytic 

output, function-function and to know document-document in use in cash sale. 

Pursuant to result evaluation harvest can conclude that  Sistem 

Information Accounting in sale function in book store Gramedia Basuki Rachmat 

has efectif ,that is can see from any analytic, that is organisasion structur has 

shaped good, every duty and responsibility every function  design in flow chart so 

staff can do the function with good,  but there are have weakness in sale 

procedure that is cashier often  do false to file entry, so they must make memo in 

finished change the shiff. 

Pursuant to result of research,writer to implication that must doing 

special training to cashier staff so that have good skill  in file entry,so that not 

must make cash of name in change the shiff. 
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