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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Bertitik tolak dari pembahasan masalah, tinjauan pustaka dan analisis hasil 

penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai analisis peranan sistem 

pengendalian intern penjualan kredit dalam menunjang efektivitas sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit, sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian intern penjualan kredit yang dilakukan oleh PT. Karya Isma 

Graha Bandung sudah berjalan dengan baik, hal terlihat dari tanggapan karyawan 

mengenai sistem pengendalian intern penjualan kredit yang dilakukan oleh 

perusahaan, dimana sebagain besar karyawan memberikan tanggapan setuju 

mengenai baiknya pelaksanaan pengendalian lingkungan (Control Environment), 

penilaian risiko (Risk Assessment), pengendalian aktivitas (Control Activities), 

informasi dan komunikasi (Information dan Communication), dan pengawasan 

(Monitoring). Dari penelitian dapat dikatakan bahwa sistem pengandilan intern 

penjualan kredit yang dilakukan oleh PT. Karya Isma Graha sudah berjalan baik. 

2. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit yang dilakukan oleh PT. Karya Isma 

Graha Bandung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan sistem prosedur 

perusahaan. Hal ini terlihat dari tanggapan karyawan mengenai sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit yang terdiri perangkat keras yang sudah baik, 

perangkat lunak, Profesional Komputer (brainware) atau Aspek karyawan, 
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Penerimaan Data Masukan dan Keluaran, perekam data, dan verifikasi data sudah 

dilakukan dengan baik. 

3. Besar peranan sistem pengendalian intern penjulan kredit dalam menunjang 

efektivitas sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT Karya Isma Graha 

Bandung, adalah sebesar 0,643, hasil ini termasuk kategori peranan yang kuat. 

kemudian ada pengaruh secara signifikan antara peranan sistem pengendalian 

intern penjualan kredit dalam menunjang efektivitas sistem informasi akuntansi 

penjualan kredit. Ini menunjukkan semakin baik sistem pengendalian intern 

penjualan kredit, maka akan semakin baik pula efektivitas sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit PT Karya Isma Graha. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, diberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk perusahaan 

a. Sebaiknya setiap dokumen yang dibuat, mencantumkan identitas PT. Karya 

Isma Graha untuk memberikan kepastian kepada pelanggan bahwa dokumen 

tersebut memang milik PT. Karya Isma Graha. 

b. Perusahaan sebaiknya memperbaiki dan meningkatkan kelemahan yang ada 

dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern penjulan kredit, hasil yang 

sudah ada saat ini berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi.  

c. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang dilakukan perusahaan harus dapat 

mengevaluasi semua departemen yang ada diperusahaan, tidak pada fungsi 

penjualan kredit saja. 
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d. Manajemen harus lebih aktif memberikan informasi akuntansi kepada bidang 

dalam perusahaan agar kepala bagain dapat mengevaluasi semua pekerjaan 

yang ada di departemennya masing-masing. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

Adanya hasil penelitian sebagai bagian dari dari penelitian pengendalian interen 

yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau penelitian lebih lanjut. 

 


