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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1  Simpulan 

Berdasarkanllhasil penelitian yangbdilakukan peneliti terhadap penerapan 

sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang terdapat di PT 

Gamma Utama Sejati, maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas di 

PT Gamma Utama Sejati telahksesuai dengan teori dan&standar 

operasional prosedur perusahaan, serta sistem pengendalian internal yang 

diterapkanpun telah cukup baik dan sesuai dengan teori. Hal ini 

dibuktikan pada tabel 7. yang memperlihatkan bahwa setiap unsur-unsur 

yang telah sesuai dengan teori. 

2. Bagan Alir sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

pada PT Gamma Utama Sejati belum cukup baik dan belum memadai, 

dikarenakan pada bagan alir yang ada belum dijelaskan secara rinci dan 

mendetail atas kegiatan penjualan dan penerimaan kas yang dilakukan.  

3. Adapun kelemahan lainnya pada sistem informasi akuntansi yang 

diterapkan yaitu masih menggunakan sistem yang manual serta kegiatan 

penjualan dan penerimaan kas yang melibatkan bagian pusat dan bagian 

operasional lapangan yang ada di tambang menyebabkan lambatnya 

proses penjualan. 

 

VI.2  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah melakukan penelitian ini sesuai dengan prosedur ilmiah, 

namun peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat keterbatasan 

baik secara teoritis maupun praktik, diantaranya yaitu: 

1. Peneliti belum sepenuhnya mendapatkan informasi dari narasumber yang 

mencukupi dikarenakan kondisi adanya pandemik Covid 19 yang terjadi 

saat ini dan proses penelitian ini dilakukan pengambilan data secara jarak 

jauh, sehingga informasi yang dibutuhkan peneliti belum tersampaikan 

sepenuhnya secara rinci oleh narasumber. 
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2. Literatur dalam penelitian ini masih sangat terbatas sehingga peneliti 

hanya dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yang sangat terbatas. 

 

VI.3  Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti dapat memberikan saran-saran yang dapat digunakan untuk 

menyempurnakan penelitian yang akan datang, yaitu: 

1. Saran Teoritis 

a. Diharapkan bagi penelitian yang akan datang untuk menggali dan 

mendapatkan informasi lebih dalam mengenaidpenerapan sistem 

informasi akuntansi terkait penjualan dan penerimaan kas, serta 

tingkat kesesuaiannya terhadap standar operasional prosedur dan teori 

yang tersedia. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, 

karena pada penelitian ini hanya menggunakan satu perusahaan 

sebagai tempat dalam mengambil data. Maka diperlukan adanya 

perluasan objek penelitian. 

c. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan literature relevan yang 

lebih banyak supaya dapat mengembangkan penelitian ini, sehingga 

hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian ini. 

2. Saran Praktis 

a. Bagi PT Gamma Utama Sejati diharapkan agar dapat memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ada, untuk mengoptimalkan kinerja dari 

perusahaan. 

b. PT Gamma Utama Sejati juga diharapkan dapat memperbaiki dan 

menambahkan kelengkapan informasi yang mendetail dalam bagan 

alir yang ada sesuai standar perusahaan yang berlaku. 

c. Bagi perusahaan lain yang menerapkan sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas diharapkan dapat menerapakan dengan 

baik dan mampu meningkatkan kualitas perusahaan. 

 


