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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis sistem 

informasi akuntansi pada siklus penjualan PT. Astra International – 

Daihatsu Sales Operation, terkait prosedur dan pengendalian internal 

pada sistem informasi akuntansi. Selain itu adanya pengujian sampel 

terkait pencatatan, pengarsipan dan penggunaan dokumen juga 

ditulis secara rinci, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 

perusahaan untuk menjaga kualitas kinerja manajemen dan 

karyawan. 

Perusahaan sangat mengandalkan kegunaan informasi. Informasi 

yang diperlukan dapat didistribusikan dengan cepat melalui e-mail. 

Perputaran informasi yang sangat cepat ini membantu proses 

penjualan sehingga mengurangi terjadinya proses penjualan yang 

berhenti sementara. 

Pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan sangat 

baik, efektif dan efisien dalam mengatur proses penjualan unit mobil. 

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan memiliki pengendalian 

internal masing-masing. Terlebih adanya program PSS yang sangat 

membantu dalam memproses transaksi yang sangat canggih dan 

mampu mengurangi kesalahan maupun kekurangan data. Tetapi 

pengendalian internal yang bersifat tidak berdampak besar 
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(pembuatan kuitansi pasar yang diproses terakhir) pada proses 

penjualan masih bersifat kurang berjalan dengan baik. 

 

5.2 Keterbatasan 

Pengamatan yang dilakukan penulis pada kegiatan magang di 

perusahaan memiliki keterbatasan informasi SOP karena pihak 

perusahaan yang sangat sibuk sehingga tidak ada waktu luang untuk 

menginformasikan SOP perusahaan secara. Peulis menggambarkan 

prosedur sesuai dengan apa yang diamati oleh penulis 

 

5.3 Saran 

Disarankan penelitian berikutnya untuk menggunakan sampel 

maupun objek penelitian yang lebih luas sehingga dapat 

tergeneralisasi.  Penelitian berikutnya diharapkan untuk 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner agar 

lebih lebih proaktif dalam memberi kejelasan atas pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan sehingga tidak menimbulkan perbedaan 

atas maksud dan tujuan. Penelitian berikutnya dapat memodifikasi 

dan menambahkan variable lain yang dapat menggambarkan 

pengendalian internal secara keseluruhan. 
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