
69 

 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian terkait dengan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian dan Pengandalian Internal Persediaan Terhadap Efektivitas Persediaan 

Bahan Baku pada PT. Silga Perkasa maka dapat disimpulkan adalah : 

1. Sistem informasi akuntansi pembelian berpengaruh terhadap efektivitas 

persediaan bahan baku yang dimana hasil dari pengujian statistik uji t 

menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi pembelian memiliki 

pengaruh terhadap efektivitas persediaan bahan baku dan hasil dari 

pengujian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi pembelian 

5,268 > 1,68709 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dimana dari 

total kuisioner setiap variabel dimasukan ke software SPSS for windowe 

untuk diuji dengan pengujian uji t. Dengen demikian, variabel X1 

berpengaruh terhadap variabel Y karena variabel X1 sudah sesuai dengan 

teori dan dalam pengujian dengan sofware SPSS for windows 

menghasilkan data yang sesuai dengan syarat uji t. 

2. Pengendalian internal persediaan berpengaruh terhadap efektivitas 

persediaan bahan baku dimana hasil dari pengujian statistik uji t 

menunjukan bahwa pengendalian internal persediaan memiliki pengaruh 

terhadap efektivitas persediaan bahan baku dan hasil dari pengujian 

menunjukan bahwa pengendalian internal persediaan sebesar 2,044 > 

1,68709 dengan tingkat signifikansi 0,048 < 0,05. Dimana dari total 



70 

 

kuisioner setiap variabel dimasukan ke software SPSS for windowe untuk 

diuji dengan pengujian uji t. Dengen demikian, variabel X2 berpengaruh 

terhadap variabel Y karena variabel X2 sudah sesuai dengan teori dan 

dalam pengujian dengan sofware SPSS for windows menghasilkan data 

yang sesuai dengan syarat uji t. 

3. Sistem informasi akuntansi pembelian dan pengendalian internal 

persediaan memiliki pengaruh simultan terhadap efektivitas persediaan 

bahan baku dengan Fhitung yaitu 25,849 > 3,25 dengan nilai signifikasi 

0,000<0.05. Yang mana dari total kuisioner setiap variabel dimasukan ke 

software SPSS for windowe untuk diuji dengan pengujian uji F. Dengen 

demikian, variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y 

karena variabel X1dan variabel X2 sudah sesuai dengan teori dan dalam 

pengujian dengan sofware SPSS for windows menghasilkan data yang 

sesuai dengan syarat uji F. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian di PT. Silga Perkasa hasil pembahasan dan 

kesimpulan diatas. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :  

1. Untuk meningkatkan efektivitas persediaan bahan baku dapat dilakukan 

dengan cara memberikan kembali pelatihan kepada karyawan yang 

bersangkutan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat sebelumnya dan 

dapat meningkatkan pengelolaan sistem internal akuntansi dan 

pengendalian internal. 
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Bagi peneliti selatjutnya yang tertarik meneliti tentang sistem informasi akuntansi 

dan pengendalian internal diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber atau 

referensi yang terkait agar hasil penelitiannya agar lebih baik lagi dari peneniltian 

ini. 
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