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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT 

Gamita Sukabumi Sejati mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan 

Penjualan terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas, hal ini didukung oleh pengujian 

Uji t, dan Uji F dan Analisis Koefisien Determinasi, sehingga dengan demikian 

yang diajukan penulis adalah “Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan 

Penjualan yang memadai dan dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan 

Kas” dapat diterima. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pembelian terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Kas, hal ini terbukti dengan hasil uji hipotesis 

yang menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi pembelian 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan kas pada PT 

Gamita Sukabumi Sejati. 

2. Terdapat Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Kas, hal ini terbukti dengan hasil uji hipotesis 

yang menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan kas pada PT 

Gamita Sukabumi Sejati. 
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3. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan sistem informasi akuntansi 

pembelian dan penjualan secara bersama-sama dapat berpengaruh 

terhadap efektivitas pengelolaan kas, hal ini dapat diketahui dari hasil 

Uji Hipotesis bahwa sistem informasi akuntansi pembelian dan 

penjualan secara simultan/bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas pengelolaan kas pada PT Gamita Sukabumi Sejati. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian dan Penjualan terhadap Efektivitass Pengelolaan kas penulis 

menggunakan analisis koefisien determinasi (Kd), sehingga didapatkan 

nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,512 yang artinya pengaruh 

sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan terhadap efektivitas 

pengelolaan kas sebesar 51,2% sedangkan sisanya sebesar 48,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai 

koefisien determinasi (Kd) tersebut menunjukan besarnya pengaruh dari 

variabel Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan terhadap 

variabel Efektivitas Pengelolaan Kas yaitu sebesar 51,2%. Artinya 

bahwa peningkatan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pembelian 

dan penjualan yang semakin meningkat dan semakin baik akan 

berpengaruh sebesar 51,2% terhadap peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Kas, sedangkan sisanya sebesar 48,8% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain diluar variabel Sistem Informasi Akuntansi 

Pembelian dan Penjualan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sifat 

pengaruhnya positif yang artinya peningkatan penggunaan Sistem 
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Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan akan berpengaruh 

terhadap peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kas pada PT Gamita 

Sukabumi Sejati. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis 

memberikan saran atas hasil penelitian di PT Gamita Sukabumi Sejati sebagai 

berikut : 

1. Bagi PT Gamita Sukabumi Sejati sebaiknya perusahaan melakukan 

pelatihan kepada pegawai-pegawai yang ada di lingkup perusahaan 

mengenai penggunaan sistem informasi pembelian, sehingga dengan 

pelatihan tersebut pegawai dapat mengoptimalkan penggunaan standar 

operasional prosedur yang dibuat oleh perusahaan agar dapat 

memaksimalkan penggunaan sistem informasi pembelian dengan lebih 

maksimal agar efektivitas pengelolaan kas pada perusahaan semakin 

baik 

2. Bagi PT Gamita Sukabumi sejati sebaiknya selalu memberikan pelatihan 

kepada pegawai bagian penjualan mengenai penerapan sistem informasi 

penjualan serta kemampuan menjual barang kepada pegawai, terutama 

dalam pemanfaatan sistem informasi penjualan yang telah disediakan 

oleh perusahaan, sehingga penjualan barang bisa terdokumentasi dan 

tercatat pada sistem yang ada di perusahaan yang sewaktu-waktu dapat 
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digunakan oleh perusahaan dalam menggunakan informasi penjualan 

produk pada perusahaan. 

3. Selain itu perusahaan harus mampu memberdayakan semua pegawai 

dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

peningkatan efektivitas pengelolaan kas pada perusahaan, salah satunya 

adalah dengan memberikan pelatihan mengenai siklus akuntansi 

keuangan, pengenalan prosedur perusahaan, serta mengoptimalkan 

penggunaan dan penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan 

penjualan yang sudah digunakan oleh perusahaan. Untuk penelitian yang 

akan mendatang diharapkan menggunakan data model yang ada dengan 

menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap 

efektivitas pengelolaan kas seperti variabel sistem pengendalian internal 

kas, sistem persediaan barang, dan impelementasi strategi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


