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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi penjualan tunai dalam menunjang aktivitas penjualan 

perusahaan kimia ini, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang diterapkan di 

perusahaan ini sudah cukup memadai, hal ini terlihat dengan adanya 

unsur-unsur sebagai berikut: 

• Struktur organisasi yang baik dengan pemisahan tanggung 

jawab dan wewenang secara tegas, dimana fungsi penjualan, 

fungsi penyimpanan barang, fungsi penerimaan kas, dan fungsi 

akuntansi dipisahkan. 

• Bagian akuntansi melakukan pencatatan berdasarkan dokumen 

dan catatan yang lengkap. 

• Alat-alat yang digunakan dapat menunjang aktivitas penjualan 

perusahaan, serta adanya sistem dan prosedur penjualan tunai 

yang baik. 

• Adanya peraturan serta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan 

yang mengatur perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya. 
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Unsur-unsur tersebut telah dipergunakan dengan baik sesuai dengan fungsi 

yang terkait. 

 

2.  Sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang diterapkan pada 

perusahaan memiliki peranan terhadap kelancaran aktivitas penjualan 

perusahaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa statistik t hitung > statistik t 

tabel yaitu sebesar 4,307 > 2,0181, maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: sistem informasi 

akuntansi penjualan tunai cukup menunjang dalam  aktivitas penjualan 

perusahaan”. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, penulis 

memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan ini sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal memaksimalkan penggunaan  sistem informasi akuntansi 

penjualan tunai adalah dengan adanya sistem pengendalian internal 

(Internal Auditor). Keunggulan sistem pengendalian internal adalah untuk 

mencegah terjadinya kecurangan dalam pemrosesan aktivitas 

penjualannya, baik pada bagian akuntansi maupun pada bagian-bagian 

yang lainnya. Dengan aktivitas yang semakin berkembang sistem 

informasi akuntansi penjualan tunai akan membuat pengendalian 

penjualan tunai yang lebih baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 
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menjalankan sistem pengendalian internal adalah diperlukan staf yang 

khusus menangani pengendalian internal perusahaan. 

 

2. Selain itu sistem informasi akuntansi telah berjalan dengan baik ini 

hendaknya dipertahankan dan dikembangkan terus sesuai dengan 

kebutuhan dan pertumbuhan perusahaan. Dan diharapkan sistem informasi 

akuntansi penjualan dapat memperhatikan kelancaran aktivitas penjualan 

perusahaan, karena seperti kita ketahui bahwa aktivitas penjualan 

perusahaan yang baik merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

memenuhi kepuasan konsumen. 

 

 


