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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang 

sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan perusahaan 

dagang fuluso untuk meningkatkan pengendalian intern dan 

menyediakan informasi yang berguna untuk pihak manajemen 

perusahaan. Temuan permasalahan mengenai pengendalian intern 

secara ringkas adalah belum ditemukan  otorisasi transaksi yang baik 

pada perusahaan, tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, 

pencatatan akuntansi yang belum baik, dan tidak adanya verifikasi 

yang jelas pada setiap transaksi. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu menurut analisis SAS 78 menunjukan 

bahwa pengendalian intern perusahaan belum cukup baik dan perlu 

dilakukan evaluasi.   

5.2. Saran 

Saran yang diberikan oleh peneliti untuk permasalahan yang 

ada saat ini adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi pada perusahaan dan melakukan rancangan 

sistem informasi akuntansi yang tepat untuk mengatasi masalah 

kontrol pengendalian intern pada siklus pendapatan yang ada pada 

perusahaan. Diharapkan dapat meningkatkan pengendalian intern 

perusahaan serta menyediakan informasi yang berguna bagi 

manajemen perusahaan. Saran mengenai pengendalian intern yang 
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pertama adalah pengarsipan dokumen pada siklus pendapatan 

sebaiknya diarsip berdasarkan tanggal pengiriman atau penerimaan, 

sehingga saat piutang jatuh tempo dapat diketahui dan ditagih tepat 

waktu. Saran yang kedua adalah direktur harus mepertegas 

pembagian tugas dari tiap bagian dalam perusahaan agar tidak 

adanya perangkapan tugas. Saran yang ketiga adalah sebaiknya 

perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi secara 

terkomputerisasi pada siklus pendapatan, sehingga dapat mengurangi 

masalah yang terjadi pada siklus pendapatan serta mempercepat 

dalam menyajikan laporan. Saran yang keempat adalah sebaiknya 

perusahaan melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti sales 

order, bukti kas masuk, serta laporan-lapiran yang terkait dan 

dokumen yang digunakan diberi nomor cetak agar mengurangi 

kesalahan dan kecurangan yang terjadi. 

 

 5.3. Kendala dan Keterbatasan  

Kendala atau keterbatasan penulis dalam melakukan riset ini 

adalah pada lokasi perusahaan yang berada di luar Surabaya. Penulis 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya lebih baik meneliti 

semua siklus yang ada pada perusahaan mulai dari siklus pendapatan, 

siklus produksi, siklus penggajian, siklus pembelian, dan siklus 

keuangan. Dengan menganalisis semua siklus yang ada, maka dapat 

mengetahui permasalahan maupun kekurangan secara lebih luas pada 

perusahaan untuk diberikan solusi atau pembenahan sistem yang 

lebih baik kedepannya.   
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