
BAB VI 

SIMPULAN,  KETERBATASAN DAN SARAN 

 

VI.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana 

pemilik online shop mengimplementasikan sistem informasi akuntansi terhadap 

penjualan pada online shop nya. Dengan adanya kemajuan teknologi 

memudahkan para penjual untuk melakukan  dan pemasaran dan meningkatkan 

penjualan. Sistem informasi akuntansi sangat membantu kegiatan usaha dalam 

penjualan secara online. Aktivitas penjualan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Ruang lingkup yang diberikan dalam penjualan secara online tidak terbatas. 

Penjual dapat memasarkan barang produksinya tanpa ada batasan jarak. Penjual 

juga dapat berjualan tanpa adanya limit waktu karena konsumen dapat berberlanja 

secara online kapanpun dan dimana pun. Dengan adanya sistem sangat membantu 

pihak penjual maupun pembeli. 

 

VI.2  Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatatkan dalam penelitian ini 

masih terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. ra dengan informan sangat terbatas dikarenakan 

kegiatan yang dimiliki oleh informan sangat banyak 

b. Banyak informan yang 

Waktu untuk wawanca

tidak merespon untuk bisa diwawancarai atau 

imintai keterangan terkait ha

da UMKM Depok 

pulan, dan keterbatasan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke 

d l yang dibutuhkan oleh peneliti. 

c. Adanya perbedaan informasi dari informan satu dengan informan yang 

lain seperti yang terjadi pa

 

VI.3  Saran 

Berdasarkan beberapa kesim
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beber

ti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan fenomena 

udut pandang pendekatan lainnya, seperti metode 

b. 

gar dapat memahami pentingnya sistem 

nsi bagi olshopnya dan mengetahui bahwa banyak sekali 

 

apa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, 

sebagai berikut ini: 

a. Manfaat Teoritis 

Bagi peneli

yang ada dari s

etnometodologi, dan menggabungkannya dengan faktor-faktor lain dan 

metode kuantitatif. Sehingga mampu memperluas hasil penelitian yang 

ada ke arah yang lebih baik lagi 

Manfaat Praktif 

Pemilik online shop diharapkan a

informasi akunta

manfaat yang akan diberikan oleh sistem informasi akuntansi penjualan. 
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