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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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PENOLONGKU!” (MASMUR 30 : 9,11) 

 

You have to fighting for a better future, because everything is possible. 

And you’ll get a smile. GBU 

 

 

 

Persembahan 

My dedicate tesis to: 
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• My boy friend ko dhika, love you. 

 

 



ABSTRAKSI 

 

Penelitian mengenai “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Sistem Pengendalian 

Umum dan Sistem Pengendalian Aplikasi pada PT. Sumber Sehat”, dengan hasil 

penelitian yaitu sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian interen dan 

aplikasi untuk kelancaran seriap siklus yang terjadi, dan sistem ini berguna juga untuk 

setiap karyawan memenuhi prosedur yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian 

kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik. 

 

Kata kunci: SPI, SPA, efisiensi,dan efektifitas 
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Dengan segala kerendahan hatinpenulis menyadari bahwa tulisan ini tidaklah 

semurna, tetapi berkat bantuan dan semangat dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh 
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