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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi 

sistem informasi akuntansi penjualan berbasis Electronic Data Processing (EDP) 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Adanya sistem informasi akuntansi yang efektif. Hal ini tercermin dari unsur-

unsur sebagai berikut : 

a.  Sumber daya manusia berkompeten yang memiliki ilmu dan pengetahuan    

yang memadai sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing karyawan. 

b. Alat yang digunakan sudah canggih dan terkomputerisasi sehingga 

memudahkan dalam mengolah data penjualan. 

c.  Sistem dan prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  

 Sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan oleh PDAM Kota Bandung 

sudah dilaksanakan secara memadai. Pernyataan tersebut didukung oleh 

sebagian tanggapan responden yang menjawab “Ya” sebesar 85,07% dan yang 

menjawab “Tidak” sebesar 14,93%. 

2. Keefektivan penjualan di PDAM dapat dilihat dari efektifnya penjualan, yaitu: 

a. Adanya penetapan anggaran sebelum melakukan penjualan untuk periode 

tertentu. 

b. Setiap penjualan air perusahaan selalu mengadakan evaluasi terhadap hasil 

kegiatan penjualan. 

c. Perusahaan memiliki cara untuk dapat meminimalisasi adanya tingkat 

penyimpangan yang mungkin terjadi selama kegiatan penjualan 

berlangsung. 
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Pernyataan tersebut didukung oleh sebagian tanggapan responden yang 

menjawab “Ya” sebesar  86,19% dan yang menjawab “Tidak” sebesar 

13,81%. 

3. Adanya sistem pengolahan data elektronik atas penjualan yang memadai. Hal 

ini tercermin dari unsur- unsur seperti terdapatnya perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), dan manusia (brainware) yang 

memadai. Hal yang mendukung CPU dengan tingkat kapasitas harddisk yang 

sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan perusahaan, dan dimilikinya 

peralatan pendukung lainnya seperti keyboard, monitor, media penyimpanan, 

dan jaringan internet (server).  

Sistem pengolahan data elektronik yang dilaksanakan oleh PDAM Kota 

Bandung dapat dikatakan memadai. Pernyataan tersebut didukung oleh 

sebagian tanggapan responden yang menjawab “Ya” sebesar 98,37% dan yang 

menjawab “Tidak” sebesar 1,63%. 

4. Terdapatnya metode pengolahan data elektronik yang memadai, terbukti 

dengan digunakannya metode off-line processing dan on-line processing. 

Metode pengolahan data elektronik yang diterapkan oleh PDAM Kota 

Bandung sudah dilaksanakan secara memadai. Pernyataan tersebut didukung 

oleh sebagian tanggapan responden yang menjawab “Ya” sebesar 87,14% dan 

yang menjawab “Tidak” sebesar 12,86%. 

5. Tujuan sistem informasi akuntansi berbasis EDP yang diterapkan pada PDAM 

Kota Bandung terdiri dari relevansi, jumlah data yang dikumpulkan, efisiensi, 

ketepatan waktu, fleksibilitas, ketelitian dan keamanan, serta ekonomis. 

Tujuan tersebut telah dilaksanakan secara memadai oleh PDAM Kota 

Bandung, terbukti dengan hasil persentase jawaban responden yang menjawab 

“Ya” sebesar 91,66% dan yang menjawab “Tidak” sebesar 8,34%. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan berupaya seoptimal mungkin menggunakan fasilitas komputer 

yang dihubungkan secara on-line, melalui program pendidikan dan pelatihan, 

karena dengan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan akan mampu 

meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan proses pengolahan data 

dengan menggunakan fasilitas dan peralatan yang ada dalam perusahaan. 

2. Sebaiknya ruangan untuk pengolahan data terlebih untuk data on-line di beri 

sistem keamanan yang lebih memadai supaya terhindar dari pencurian data 

dan sabotase sistem komputer seperti dengan pemberian alarm. 

 


