
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai manfaat sistem informasi akuntansi dalam 

menunjang efektivitas penjualan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan sudah memadai. 

Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan seluruh unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi seperti sumber daya manusia dan alat, data (catatan-

catatan dan formulir-formulir), dan informasi/laporan. Pernyataan tersebut 

didukung oleh sebagian tanggapan responden yang menjawab 36,25 % 

sangat setuju,  39,38% menyatakan setuju serta 19,37% menyatakan 

kurang setuju, 5% menyatakan tidak setuju dan 0% meyatakan sangat 

tidak setuju. 

2. Penjualan pada Airplane Systm sangat efektif. Hal ini dapat diketahui dari 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Tercapainya volume penjualan 

b. Mendapat laba maksimal dengan modal sekecil-kecilnya 

c. Mempertahankan kelangsungan hidupnya secara terus-menerus 

d. Adanya pertumbuhan perusahaan 

Pernyataan ini didukung oleh hasil sebagian tanggapan responden yang  

menunjukan angka 45,31% menyatakan sangat setuju, 38,28% 

menyatakan setuju, dan 13,28% menyatakan kurang setuju, 3,13% 

menyatakan tidak setuju, serta 0% meyatakan sangat tidak setuju. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan melalui analisis Pearson yang diperoleh 

dari penyebaran kuesioner mengenai manfaat sistem informasi akuntansi 

dalam menunjang efektivitas penjualan, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara manfaat sistem informasi akuntansi dengan 

efektivitas penjualan sebesar 0,737. 



4. Besarnya koefisien determinasi adalah 54,3%. Dengan demikian manfaat 

sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas penjualan sebesar 

54,3% sedangkan sisanya sebesar 45,7% merupakan peranan dari variabel 

lainnya yang tidak diamati. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

peneliti lakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang diharapkan 

bisa memberikan manfaat dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

meningkatkan efektivitas penjualan di masa yang akan datang. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian 

pada Airplane Systm adalah sebagai berikut : 

 Untuk perusahaan : 

1. Menurut peneliti sistem informasi akuntansi penjualan pada Airplane 

Systm telah dikatakan cukup baik, akan tetapi untuk menghadapi 

persaingan yang akan datang, perusahaan harus terus menungkatkan mutu 

pelayanannya kepada konsumen. 

2. Sebaiknya perusahaan berupaya mengoptimalkan pelayanan dan 

meningkatkan kualitas SDM diantaranya dilaksanakan pendidikan dan 

pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan 

proses pengolahan data dalam menggunakan fasilitas dan peralatan yang 

ada dalam perusahaan. 

3. Sistem informasi penjualan yang sudah ada agar dapat dipertahankan dan 

dapat dikembangkan menjadi lebih baik. 

 Untuk peneliti selanjutnya : 

Mengingat keterbatasan waktu dan data dalam menyusun skripsi ini maka 

bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengambil topik yang sama 

disarankan: 

1. Memperluas dan menambah jumlah sample atau responden yang akan 

diteliti dan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. 

2. Melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis lakukan  


