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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil

beberapa kesimpulan sesuai identifikasin masalah yang dicari sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi penjualan sudah diterapkan secara memadai

pada CV. Sumber Sari, dapat dilihat dari banyaknya respon positif (lebih

dari 50%) atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden

berhubungan dengan penerapan sistem informasi akuntansi penjualan. CV.

Sumber Sari sudah memiliki fungsi-fungsi terkait yang diterapkan,

diantaranya yaitu fungsi penjualan, fungsi penerimaan kas, fungsi

pencatatan, dan fungsi pengiriman barang. CV. Sumber Sari juga sudah

memiliki formulir yang cukup memadai yang dapat membantu dalam proses

penjualan, seperti formulir yang sering digunakan pada proses penjualan

yaitu kuitansi penjualan dan surat jalan.

2. Pada penelitian ini, sistem informasi akuntansi penjualan telah  berperan

terhadap penjualan kendaraan bermotor. Pada CV. Sumber Sari. Prosedur

penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan, yaitu pemesanan,

pembayaran dan pengiriman barang. Melalui sistem informasi akuntansi

penjualan, penjualan kendaraan bermotor pada CV. Sumber Sari sudah
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cukup terpenuhi. Dapat dilihat dari sebagian besar pembeli tidak mengalami

kesulitan dalam melakukan pembayaran secara tunai maupun kredit. CV.

Sumber Sari juga menyediakan layanan delivery service bagi para

pembelinya, sehingga pembeli tidak perlu repot untuk membawa sendiri

motor yang sudah dibeli. Besarnya pengaruh variabel sistem informasi

akuntansi penjualan terhadap penjualan kendaraan bermotor pada CV

Sumber Sari di Bandung dengan kontribusi atau pengaruh sebesar 29,3%

sedangkan sisanya sebesar 70,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar

penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan data dan informasi yang didapat oleh penulis selama penelitian

serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk

mengemukakan saran-saran. Saran ini dimaksudkan untuk dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk perusahaan serta untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas

topik seperti ini.

1. Bagi perusahaan, sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi antara bagian

administrasi dengan bagian pengiriman. Karena dalam perusahaan ini bagian

administrasi memiliki tugas yang seharusnya dilakukan oleh bagian

pengiriman. Dengan adanya pemisahan fungsi diharapkan dapat mengurangi

terjadinya kesalahan yang dapat dilakukan oleh karyawan.
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2. Bagi peneliti lain, penulis memberikan saran bahwa sebaiknya perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan sistem informasi akuntansi

penjualan terhadap variabel-variabel lainnya. Hal ini dimaksudkan agar lebih

mengetahui peranan lainnya dari sistem informasi akuntansi penjualan. Selain

itu, dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih

banyak yang mungkin memberikan hasil yang lebih baik.
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