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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perusahaan Kaus Kaki 

Get’s Sock mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pembelian bahan 

baku, maka penulis dapat menyimpulkan: 

1. Sistem informasi akuntansi pembelian yang diterapkan pada Perusahaan Kaus 

Kaki Get’s Sock cukup memadai dan memberikan nilai positif dengan hasil 

jawaban kuesioner,hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi yaitu: 

1) Sudah terdapat pemisahan fungsi, di mana fungsi pembelian, fungsi 

penerimaan barang, terpisah dari fungsi akuntansi. 

2) Prosedur-prosedur yang dilibatkan dalam mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas 

penjualann pada Perusahaan Kaus Kaki Get’s Sock telah dilaksanakan 

dan diintegrasikan dengan baik. 

3) Dokumen dan catatan yang digunakan Perusahaan Kaus Kaki Get’s 

Sock cukup memadai, di mana dokumen dan catatan sudah merekam 

data transaksi bisnis perusahaan, menetapkan tanggung jawab 

timbulnya transaksi bisnis perusahaan, mengurangi kemungkinan 

kesalahan, dan menyampaikan informasi. 
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2. Hasil pengolahan data dan uji hipotesis mengenai pengaruh sistem informasi 

akuntansi penjualan terhadap kelancaran proses produksi pada Perusahaan 

Kaus Kaki Get’s Sock : 

1) Uji regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dan 

pengaruh pengendalian intern terhadap sistem informasi penjualan 

pada Perusahaan Kaus Kaki Get’s Sock. Berdasarkan hasil pengujian 

regresi linier sederhana didapat persamaan : 

Y = a + bX 

                       = 8.348 + 0.802x 

Di mana: 

Y = Pembelian Bahan Baku 

a  = Konstanta, artinya jika X (Sistem Informasi Akuntansi) sebesar 

0, maka Y (Pembelian Bahan Baku) sebesar 8.348 

b = Koefisen regresi, artinya jika X mengalami peningkatan 1 satuan 

maka akan meningkatkan Y sebesar 0.802 

X  =  Sistem Informasi Akuntansi 

2) Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh atau hubungan variabel X dengan variabel Y secara 

keseluruhan. Didapat hasil pengaruh antara sistem informasi 

akuntansi terhadap pembelian bahan baku adalah sebesar 41,8% dan 

sisanya 58,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis mencoba untuk mengajukan 

beberapa saran dengan harapan saran yang diberikan dapat bermanfaat terutama bagi 

perusahaan. Saran tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, yaitu: 

a. Merekrut sumber daya manusia untuk bagian akuntansi sehingga 

proses dari pencatatan hutang dan pembuatan laporan keuangan dapat 

berlangsung dengan baik. 

b. Membuat kembali program-program yang mendukung dengan 

pembelian yang sesuai dengan kriteria sistem informasi akuntansi 

pembelian. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel 

penelitian yang lebih kompleks dan objek penelitian yang berbeda. 

 

 

 

 

 


