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ABSTRAK 

 

KINANTHY WULANDARI HARDIKA. 2010. 8323108358. Implementasi 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebelum dan Sesudah 

Terkomputerisasi pada PT. Abadi Coating Solusi. Program Studi DIII Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perubahan dari sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit manual menjadi sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit terkomputerisasi apakah telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode analisis deskriptif, teknik yang digunakan yaitu riset 

lapangan (Field Research) dan riset kepustakaan (Library Research). Untuk 

mengumpulkan data digunakan cara, yaitu: wawancara atau interview serta 

pengamatan atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa adanya perubahan 

dari penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit secara manual menjadi 

sistem informasi akuntansi penjualan kredit secara terkomputerisasi menunjukkan 

nilai yang positif dan cenderung meningkat setiap tahunnya, hal tersebut 

mengindikasi bahwa perubahan sistem akuntansi penjualan kredit secara manual 

menjadi komputerisasi telah mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

KINANTHY WULANDARI HARDIKA. 2010. 8323108358. Implementasi 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebelum dan Sesudah Terkomputerisasi 

pada PT. Abadi Coating Solusi. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

This paper aims to determine the change of accounting information system 

into a system of manual credit sales credit sales of computerized accounting 

information whether in accordance with the company's goals. This research was 

conducted using descriptive analysis, the technique used is field research and library 

research. To collect the data used method, namely: the interview or interviews as 

well as observation or observation. The results showed that the change of application 

of accounting information systems manually credit sales into accounting information 

systems are computerized credit sales show positive values and are likely to increase 

each year, it is indicated that the change in the accounting system of credit sales have 

been manually into computerized support the achievement objectives of the company. 
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