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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan penelitian mengenai peranan manfaat informasi akuntansi 

dalam menunjang efektivitas penjualan yang dilakukan di PT. Sanlit Inti Plastik – 

Bandung, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan sudah memadai. Hal ini 

dapat dilihat dari pemanfaatan seluruh unsur-unsur sistem informasi akutansi 

seperti sumber daya manusia dan alat, data (catatan-catatan dan formulir-

formulir), dan informasi/laporan. Pernyataan tersebut didukung oleh sebagian 

tanggapan responden yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 73.45%, 

dan yang menjawab kurang setuju sebesar 26.55%, sedangkan yang menjawab 

tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. 

2. Penjualan PT. Sanlit Inti Plastik – Bandung sudah efektif, hal tersebut 

didukung oleh: 

a. Tercapainya volume penjualan 

b. Mendapat laba maksimal dengan modal sekecil-kecilnya 

c. Mempertahankan kelangsungan hidupnya terus-menerus 

d. Adanya pertumbuhan perusahaan 

Pernyataan tersebut didukung oleh sebagian tanggapan responden yang 

menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 73.85%, dan yang menjawab 

kurang setuju sebesar 26.15%, sedangkan yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju tidak ada. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan melalui uji korelasi Spearman yang diperoleh 

dari penyebaran kuesioner mengenai manfaat sistem informasi akuntansi 

dalam menunjang efektivitas penjualan, menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara manfaat sistem informasi akuntansi dengan  

efektivitas penjualan sebesar 0.649. Sedangkan besarnya koefisien determinasi 

adalah 42.12%, yaitu manfaat sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas 
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penjualan sebesar 42.12% dan sisanya sebesar 57.88% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang di uraikan 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 melakukan proses pengolahan data dengan 

menggunakan fasilitas dan peralatan yang ada dalam perusahaan. 

2. Sebaiknya pemeriksaan intern untuk pelanggan lama dan baru sesuai dengan 

prosedur dan kebijakan yang ada, seperti penerimaan pesanan untuk pelanggan 

baru harus dianalisa terlebih dahulu dan untuk pelanggan lama harus dilakukan 

analisa kewajibannya pada perusahaan. Sehingga pelanggan lama dan baru 

tidak dapat melakukan keterlambatan pembayaran, karena perusahaan bersifat 

tegas sehingga aktivitas penjualan akan lancar. 


