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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 

pada Darussyf Mart untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi 

akuntansi penjualandan pengendalian internal terhadap efektivitas penjualan 

secara parsial maupun simultan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh positif dan signifikan 

secara parsial terhadap efektivitas penjualan dengan hasil uji T sebesar 

5,323 dan signifikan sebesar 0,000. Sistem informasi akuntansi penjualan, 

Darussyfa Mart termasuk kedalam kategori baik karana sudah 

mengunakan computer. Tetapi ada unit usaha Darussyfa Mart yang lain 

ada beberapa yang belum sesuai dengan teori yang ada karna ditemukan 

tidak adanya faktur penjualan. 

2. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap efektivitas penjualan dengan hasil uji T sebesar 3,374 dan 

signifikansi sebesar 0,001. Pada penelitian ini pengendalian internal cukup 

baik tetapi hanya sebagian unit Darussyfa Mart yang masih kurang karna 

adanya rangkap jabatan yang membuat perusahaan kurang baik.  

3. Sistem informasi akuntansi penjualan dan pengendalian internal 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap efektitivitas 

penjualan dengan hasil uji F sebesar 29.517 dan signifikansi sebesar 0,000. 
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Sistem informasi akuntansi penjualan dan pengendalian  dalam penelitian 

ini mendominasi faktor utama dalam mempengaruhi efektivitas penjualan 

serta releven dengan teori mengenai faktor pendukung pencapaian 

efektivitas penjualan yaitu dibutuhkannya sistem informasi  

4. akuntansi penjualan dan pengendalian internal yang baik sehingga tidak 

terjadinya kesalahan dalam pencatatan dalam laporan keuangan.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian 

mengenai sistem infomasi akuntansi penjualan dan pengendalian internal terhadap 

efektivitas penjualan  pada Darussyfa Mart yaspida sukabumi sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan. 

• Sistem informasi akuntansi penjualan di Darussyfa Mart harus 

ditingkatkan dan semua kegiatan pencatatan harus terkomputerisasi 

untuk mendukung penjualan  dapat berjalan dengan lancar dan 

cepat sehingga akan lebih mempermudah bagian keuangan dan 

administrasi dalam melakukan tugasnya. 

• Diperlukan suatu perbaikan terutama dalam tanggung jawab, tugas 

dan wewenang masing-masing bagian secara tertulis dan tegas. 

• Perlu adanya pelatihan agar sumber daya manusia lebih memahami 

sistem informasi akuntansi yang baik agar tercapainya informasi 

yang akurat terkait informasi yang dibutuhkan. Dalam hal itu 

pengendalalian internapun harus didukung, untuk  memastikan 

proses penjualan tercapai. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

• Dalam item pernyataan dalam kuesioner sebaiknya diperbanyak 

yang mungkin akan diperoleh hasil yang diharapkan. 

• Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas atau sampel yang 

lebih besar atau seluruh populasi dijadikan sampel. 

• Meneliti semua responden yang berhubungan dengan sistem 

informasi akuntansi penejulan dan pengendalian internal terhadap 

efektivitas penjualan sehingga dapat lebih terukur atau lebih 

banyak mengetahui hasil baik yang diharapkan peneliti dari 

masing-masing responden. 

 


