
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pengendalian Intern dan 

Sistem Informasi Akuntasi terhadap Efektivitas penjualan, maka pada bagian 

akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penjualan 

pada PT Telkom Indonesia di Bandung dengan arah positif. Artinya semakin 

efektif pengendalian intern akan membuat efektivitas penjualan menjadi 

semakin efektif. Pengendalian Intern memberikan pengaruh yang cukup kuat 

terhadap efektivitas penjualan, dimana semakin efektif pengendalian internal 

maka akan meningkatkan keefektivitasan penjualan pada PT Telkom 

Indonesia. 

2. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhdap Efektivitas 

Penjualan pada PT Telkom Indonesia di Bandung dengan arah positif. 

Artinya semakin efektif sistem informasi akuntansi akan membuat efektivitas 

penjualan semakin efektif. Sistem informasi akuntasi  memberikan pengaruh 

yang cukup kuat terhadap efektivitas penjualan, dimana semakin efektif 

Sistem Informasi Akuntansi makan akan menghasilkan penjualan yang 

maksimal.  



5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis  

 Perkembangan pada ilmu akuntasi sebaiknya hasil penelitian ini dapat 

membantu mengembangkan dan menambah ilmmu pengetahuan terkait dengan 

Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Efektivitas 

Penjualan. 

 Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak menggunakan variabel 

Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi, tapi dapat menggunakan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel Efektivitas penjualan. Apabila 

penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang sama, diharapkan 

menggunakan unit analisis yang berbeda dan penggunaan sampe yang lebih 

banyak agar dapat memperolah kesimpulan yang mendukung teori dan konsep 

penelitian yang diterima secara umum. 

5.2.2 Saran Praktis  

 Peneliti telah memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai 

pengaruh Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap 

Efektivitas Penjualan pada PT Telkom Indonesia di Bandung, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pada variabel Pengendalian Internal khususnya pada indikator Aktivitas 

Pengendalian (control activities) manajemen dari perusahaan lebih ditingkatkan 

lagi dalam hal mengevaluasi dan mengawasi aturan dan prosedur secara rutin 

untuk meningkatkan kembali dalam segi pengontrolan aktivitas pada pegawai PT 

Telkom Indonesia di Bandung. 



  

2. Pada variabel Sistem Informasi Akuntansi khususnya pada indikator 

Penyesuaian (adaptability) untuk lebih mempermudah dalam pengeoperasian 

sistem harus ada yang membimbing dahulu agar dapat untuk dipahami dan 

dipelajari dan pengguna bisa menyesuaikan diri, maka kedepannya pengguna akan 

mendapatkan kemudahan dan pengguna cenderung tidak kesulitan pada saat 

pengoperasian atau pengimplementasian sistem yang digunakan. 

 


