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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang 

penerapan, kelebihan dan kelemahan dalam sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit pada perusahaan khususnya di PT. Nagoya Surya Sejahtera. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan kepada wakil perusahaan dan bagian program 

administrasi serta bagian program. Berdasarkan analisis dan interpretasi data yang 

telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi mengambil perananan penting dalam proses bisnis perusahaan. Mulai 

transaksi invoicing, customer receipt hingga sales return seluruhnya 

memanfaatkan sistem informasi akuntansi sebagai sistem pengolah data dan 

informasi perusahaan. Penerapan sistem FINA sebagai landasan kegiatan 

operasional perusahaan untuk memberikan pelayanan yang berstandar kelas dunia 

dan memberi nilai lebih perusahaan kepada customer. Didukung dengan sumber 

daya manusia yang profesional dengan merekrut bakat-bakat terbaik dibidangnya 

dan ditunjang dengan pelatihan komprehensif berkelanjutan menghasilkan tenaga 

kerja terbaik yang mampu menunjang pemanfaatan sistem informasi akuntansi 

pada perusahaan, dan dengan aplikasi program FINA yaitu program aplikasi 

sistem informasi akuntansi untuk semua kegiatan operasional perusahaan dan 

didukung dengan sistem pengamanan jaringan berteknologi tinggi, customer dapat 

melakukan transaksi secara efisien, akurat, dan mudah. Selama proses bisnis 

berjalan adapun kelemahan yang menghambat dalam penggunaan sistem 
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informasi akuntansi yaitu terdapat beberapa wilayah yang tidak dapat 

diajngkau oleh sistem jaringan perusahaan sehingga sales tidak dapat dengan 

mudah mengirim informasi penjualan kepada pihak terkait. Namun demikian, 

kelemahan tersebut tidak serta merta mematikan aktivitas bisnis perusahaan, sales 

masih bisa menggunakan cara lain walaupun berada di luar jangkauan sistem 

jaringan perusahaan. 

Penelitian ini menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh 

luas dalam proses bisnis Nagoya, karena untuk pengambilan keputusan strategik 

dan perencanaan, dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi kepentingan 

pihak luar maupun intern dalam perusahaan selain itu, seluruh rangkaian 

operasional dan aktivitas bisnis tak lepas dari penerapan sistem informasi 

akuntansi. 

5.2  Saran  

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan fokus pada 

penerapan sistem informasi akuntansi dan prosedur penjualan di PT. Nagoya 

Surya Sejahtera dalam meningkatkan kualitas sistem perusahaan dapat diajukan 

saran supaya kekurangan yang ada dapat di perbaiki. Saran untuk PT. Nagoya 

Surya Sejahtera antara lain: 

a. Sebaiknya dalam sistem program aplikasi FINA digunakan secara 

menyeluruh agar semua sistem dapat berguna dan bermanfaat bagi kinerja 

karyawan. 
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b. Dalam input ke dalam program aplikasi FINA sebaiknya dilakukan secara 

teliti agar tidak terjadi pengulangan karena ini dapat menghambat kinerja 

karyawan. 

c. PT. Nagoya Surya Sejahtera sebaiknya memberikan website sendiri 

supaya kedepannya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang 

ingin mengetahui banyak mengenai PT. Nagoya Surya Sejahtera di 

Sidoarjo. 

5.3  Implikasi Penelitian 

 Setelah dilakukan penelitian dengan fokus pada penerapan sistem 

informasi akuntansi, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

setelah penelitian ini. Berikut implikasi dari hasil pengamatan antara lain: 

1. Sebaiknya diadakan pengembangan program aplikasi FINA untuk tingkat 

penggunaan kebutuhan kinerja karyawan supaya menjadi lebih efisien dan 

terarah. 
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