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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

sistem informasi akuntansi persediaan dan pengendalian internal persediaan 

terhadap efektivitas pengelolaan persediaan di divisi Philips PT.Ideal Sarana 

Cahaya. Berdasarkan hasil dari analisis data serta pembahasan yang telah 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi persediaan berpengaruh terhadap efektivitas 

pengelolaan persediaan. Berdasarkan hasil uji statistik uji parsial (uji t)  

menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi persediaan memiliki 

pengaruh dengan hasil t hitung sebesar 2980 > dari t tabel sebesar 1706. 

2. Pengendalian internal persediaan berpengaruh terhadap efektivitas 

pengelolaan persediaan. Berdasarkan hasil uji statistik uji parsial (uji t)  

menunjukkan bahwa pengendalian internal persediaan memiliki pengaruh 

dengan hasil t hitung sebesar 3262 > dari t tabel  sebesar 1706.  

3. Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dan Pengendalian Internal 

Persediaan berpengaruh positif secara simultan terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Persediaan dilihat dari hasil uji SPSS Statistics 24 dengan 

koefisien determinasi sebesar 83,7% , uji F hitung sebesar 69,525 dan 

signifikasi 0,000 < 0.005. 
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Dengan demikian hipotesis tersebut diterima dan menyatakan bahwa Sistem 

Informasi Akuntansi Persediaan Dan Pengendalian Internal Persediaan terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Persediaan memiliki pengaruh. 

5.2 Saran 

Penulis juga memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi 

perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Sistem informasi akuntansi  persediaan pada divisi Philips PT.Ideal Sarana 

Cahaya harus lebih ditingkatkan agar setiap pengelolaan persediaan 

dilakukan dengan efektif. Laporan dari sistem informasi akuntansi 

persediaan mulai dari penerimaan barang sampai terjual dan laporan gudang 

kepada pihak admin juga harus rinci dan jelas agar sistem informasi 

akuntansi persediaan lebih baik lagi. 

2. Untuk pengendalian internal terkait persediaan harus selalu dilakukan 

secara berkala dan lebih diperhatikan agar perusahaan dapat mengelola 

persediaan dengan baik lagi sehingga tidak banyak terjadi barang yang 

rusak meskipun pengendalian internal sudah cukup baik. 

3. Sistem infomasi akuntansi persediaan dan pengendalian internal persediaan 

lebih diutamakan agar pengelolaan barang yang dilakukan oleh divisi 

Philips ini menjadi lebih efektif.  


