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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai “Pengaruh 

Implementasi Jejaring Sistem Informasi Penerimaan Kas Terhadap Keakuratan 

Informasi Kas Perusahaan” yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Jejaring sistem informasi penerimaan kas yang diimplementasikan/ diterapkan 

pada perusahaan telah memadai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya: 

a. Penerapan/penggunaan sistem komputer dengan menggunakan 5 unit 

komputer, terdiri dari 3 unit komputer untuk bagian server/waiter  dan 2 unit 

komputer untuk bagian kasir. 

b. Perangkat komputer baik input device, pengolahan utama, memori dan output 

sistem komputerisasi telah diterapkan/digunakan oleh perusahaan. 

c. Jejaring sistem yang digunakan perusahaan telah memadai, membantu segala 

aktivitas operasional perusahaan, menjadikan operasional yang dilakukan 

perusahaan lebih cepat dan akurat.  

d. Seorang analisis sistem dan programmer  dalam membuat aplikasi dan 

program yang digunakan memiliki latar belakang serta pengalaman yang baik. 
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e. Para pengguna komputer, baik server maupun cashier  memiliki pengetahuan 

dan pengalaman dibidangnya. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat nilai Signifikan < alpha (0.05) artinya 

implementasi jejaring sistem informasi penerimaan kas berpengaruh positif 

terhadap keakuratan informasi kas perusahaan. Atau berdasarkan T hitung sebesar 

2.614 dan 4.434 > T tabel (2.05183) artinya implementasi jejaring sistem informasi 

penerimaan kas berpengaruh positif terhadap keakuratan informasi kas perusahaan, 

sehingga nilai persamaan nya menjadi Y= 1.574 + 0.651x. dengan demikian jika 

variabel implementasi jejaring sistem informasi penerimaan kas (X) meningkat 

sebesar satu satuan, maka keakuratan informasi kas perusahaan (Y) akan 

meningkat sebesar 0.651. 

Koefisien regresi tersebut bernilai positif, yang artinya implementasi 

jejaring sistem informasi penerimaan kas memberikan pengaruh positif terhadap 

keakuratan informasi kas perusahaan (semakin baik implementasi jejaring sistem 

informasi penerimaan kas, maka semakin baik keakuratan informasi kas 

perusahaan, atau semakin tinggi tingkat implementasi jejaring sistem informasi 

penerimaan kas, maka semakin meningkat keakuratan informasi kas perusahaan). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah penulis lakukan, 

maka saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk dapat lebih meningkatkan pengaruh 
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jejaring sistem informasi penerimaan kas terhadap keakuratan penerimaan kas 

perusahaan adalah: 

1. Aplikasi yang digunakan perusahaan sebaiknya dirancang ulang dikarenakan 

dengan berkembang pesatnya jaman teknologi saat ini, sehingga aplikasi yang 

digunakan perusahaan sudah tertinggal jauh dengan perusahaan lain. 

2. Sistem operasi komputer perusahaan sebaiknya dirancang ulang untuk 

penambahan daya pengoperasian komputer. Dengan demikian penginputan data 

dan pengolahan data operasional lebih cepat dibandingkan sebelumnya. 

1. Adanya pelatihan bagi seluruh karyawan khususnya bagian kasir, yang terdiri 

dari ketelitian dan kecepatan input data operasional sehingga tercapainya 

peningkatan keakuratan informasi kas perusahaan. 


