
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

penulis pada PT “X” Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Sistem informasi akuntansi penjualan ekspor yang diterapkan pada perusahaan 

ini telah cukup memadai. Hal ini terlihat dari adanya faktor-faktor sebagai 

berikut : 

a. Adanya struktur organisasi perusahaan yang disertai uraian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing karyawannya. 

b. Adanya pemisahan fungsi yang tepat antar tiap bagiannya. 

c. Adanya dokumen yang memadai dalam melaksanakan aktivitas penjualan 

ekspor. 

d. Adanya prosedur penjualan ekspor yang telah dilaksanakan dengan baik dan 

oleh pihak yang terkait. 

e. Penggunaan software dan hardware yang memadai dalam melaksanakan 

aktivitas penjualan.  

f.  Tidak dilakukan training atau pelatihan terhadap calon karyawan baru.. 

g.  Tidak menggunakan sistem security dalam mengakses transaksi penjualan. 

h.  Dokumen yang digunakan tidak berbeda warna untuk tiap bagian yang 

terkait. 
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2. Sistem informasi akuntansi penjualan ekspor yang diterapkan perusahaan 

dapat menunjang efektivitas sistem pengendalian intern penjualan ekspor. Hal 

ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang telah 

dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan sehingga menunjang efektifitas 

sistem pengendalian intern dan memperlancar kegiatan penjualan ekspor yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

3. Dari Hasil pengujian statistik didapat  : 

• Persamaan regresi Y = 3.861 + 0.941 X 

Dimana : X = Sistem Informasi Akuntansi 

           Y = Sistem pengendalian Intern 

Ini berarti konstanta sebesar 3.861 menyatakan bahwa jika tidak ada 

sistem informasi akuntansi, maka sistem pengendalian intern adalah 3.861. 

Koefisien regresi sebesar 0.941 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 

sistem informasi akuntansi akan meningkatkan sistem pengendalian intern 

sebesar 0.941%. namun sebaliknya, jika sistem informasi akuntansi turun 

sebesar 1%, maka sistem pengendalian intern juga diprediksi mengalami 

penurunan sebesar 0.941% 

• t hitung = 7.660 dan t tabel = 2.0129 

Berdasarkan hasil statistik tersebut diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel, 

yaitu 7.660 > 2.0129, jadi Ho ditolak dan H1 diterima. Ini berarti bahwa 

ada peranan yang signifikan antara sistem informasi akuntansi penjualan 

ekspor dengan sistem pengendalian intern penjualan ekspor. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh pada perusahaan, 

maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi 

perusahaan, yaitu : 

1. Perusahaan sebaiknya memberikan training atau pelatihan kepada karyawan 

baru sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan 

perusahaan. 

2. Perusahaan sebaiknya menggunakan sistem security untuk akses komputer 

sehingga hanya pihak yang terkait saja yang dapat mengakses transaksi 

penjualan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan dan 

penyalahgunaan transaksi penjualan. 

3. Perusahaan sebaiknya menggunakan dokumen rangkap beda warna agar tiap-

tiap bagian menerima formulir yang berbeda warna sehingga memudahkan 

untuk pengecekan jika ada dokumen yang hilang. 

Demikian saran dari penulis, semoga dapat menjadi sumbangan yang 

berarti bagi kemajuan perusahaan. 
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