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ABSTRACT

The purpose of the research was to determine whether there is a role of cash sales accounting
system to support the effectiveness of internal control over cash sales at the department store
Mayasari Tasikmalaya city.
In conducting this study the authors use a case study method is descriptive, the obtained data,
the authors use two variables indenpenden variables (variables X) and the dependent variable (Y
variable).
The data collection technique is by observation interview literature and documentation.
The results showed that the implementation of accounting systems in Mayasari Tasikmalaya City
Department Store which is the object of research is felt adequate, thus supporting the internal
control over cash sales are applied.

Keywords: penjulalan cash and internal control over cash sales.

ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya peranan sistem
akuntansi penjualan tunai dalam menunjang keefektifan pengendalian intern atas penjualan tunai
pada Toserba Mayasari Kota Tasikmalaya.
Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus yang
bersifat deskriptif yaitu, Dalam memperoleh data, penulis menggunakan dua variabel yaitu
variabel indenpenden (variabel X) dan variabel dependen (variabel Y).
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi wawancara studi
literatur dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi di Toserba Mayasari
Kota Tasikmalaya yang menjadi objek penelitian dirasakan cukup memadai, sehingga
mendukung dalam pengendalian intern atas penjualan tunai yang diterapkan.

Kata kunci : penjulalan tunai dan pengendalian intern atas penjualan tunai.
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dengan kebutuhannya.

kelengkapan,

penilaian,

klasifikasi,

ketepatan waktu serta posting dan ikhtisar.
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