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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta 

pembahasannya mengenai peranan sistem informasi akuntansi penjualan dalam 

menunjang kelancaran aktivitas penjualan pada CV SAN-YE Yapinus Abadi 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem 

informasi akuntansi penjualan yang memadai dalam menunjang kelancaran 

aktivitas penjualan. Hal tersebut dibuktikan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan yang dilakukan perusahaan 

telah memenuhi persyaratan yang seharusnya dilakukan melalui penerapan 

unsur-unsur sistem informasi akuntansi seperti : 

� Adanya sejumlah karyawan sebagai sumber daya manusia yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab masing-masing yang disesuaikan dengan 

kemampuan yang dimiliki setiap karyawan untuk dapat menjalankan 

fungsi dan tugas yang diberikan. 

� Adanya pengelolaan formulir yang dirancang untuk membantu kelancaran 

pemrosesan transaksi seperti faktur penjualan, surat jalan, dan kontra bon. 

juga pencatatan yang dilakukan melalui kartu piutang. 

2. Peranan sistem informasi akuntansi penjualan mempunyai peranan yang 

penting dalam menunjang kelancaran aktivitas penjualan. 

Kesimpulan ini didapat berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

penulis melalui kuesioner yang dapat dilihat pada lampiran uji statistik, 
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sehingga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, maka tolak Ho. 

Artinya bahwa kelancaran aktivitas penjualan dapat memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap sistem informasi akuntansi penjualan sehingga 

didapatkan kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan sangat 

berperan dalam menunjang kelancaran aktivitas penjualan. 

 

5.2 Saran 

Agar pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan dapat menunjang 

kelancaran aktivitas penjualan maka penulis mencoba memberikan saran-saran : 

1. Perusahaan perlu melakukan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui apakah 

rancangan sistem informasi akuntansi yang ada masih relevan dengan situasi 

dan kondisi saat ini dikarenakan aktivitas ekonomi selalu mengalami 

perkembangan, karenanya perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya untuk 

memastikan apakah rancangan sistem informasi akuntansi tersebut masih 

dapat digunakan atau sudah tidak relevan lagi. 

2. Perangkapan fungsi oleh satu orang sebaiknya dihindarkan, karena tugas yang 

terlalu banyak dan bervariasi yang dibebankan kepada satu orang dapat 

menyebabkan orang tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara 

maksimal. 

Demikianlah simpulan dan saran yang dapat penulis berikan atas 

penyusunan skripsi mengenai peranan sistem informasi akuntansi penjualan dalam 

menunjang kelancaran aktivitas penjualan. 


