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BAB V 


KESIMPULAN 


5.1. Kesimpulan 

Hasil evaluasi Penerapan Sistem Infonnasi Akuntansi dalam pemberian kredit 

penjualan (kasus pada PT. USI) adalah sebagai berikut; 

1. 	 Pengamanan data dilakukan melalui: 

a. 	 Pemberian password sebagai otorisasi perusahaan kepada karyawan berdasarkan 

hak dan tanggungjawab yang diberikan melaluijob description. 

b. 	 Sistem back up dilaksanakan untuk sumber daya manusia (karyawan) dan sistem 

infonnasi (tape back up) 

c. 	 Appraisal and Counseling (penilaian kinerja karyawan) memberi penilaian pada 

kemampuan menye1esaikan tugas serta ketaatan pada prosedur kerja yang 

mencakup tata cara penggunaan password. 

2. 	 Karyawan merupakan faktor dominan pada Sistem Infonnasi Akuntansi PT. USI. 

Pengendalian umum dilaksanakan melalui job description yang mencakup rincian 

tugas setiap karyawan secara spesifik. target yang harus dicapai. cara dan waktu 

penilaian kinerja serta sanksi yang diberikanjika terjadi pelanggaran. 

3. 	 Pengendalian aplikasi 

a. 	 General Ledger Interface Module (GUM) pada Sistem Informasi Akuntansi 

memberikan data rinci yang dapat diakses oleh karyawan yang memiliki 

otorisasi untuk membuka file tersebut. 

b. 	 Selain laporan keuangan. GUM juga menghasilkan Statement of Account 

berikut ikhtisamya dari setiap pelanggan yang diberikan kepada masing-masing 

salesman untuk dievaluasi. 
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Disimpulkan bahwa PT. Usaha Sistem Inforrnasi Jaya (PT. USI) telah 

melaksanakan pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengawasan data 

dan pemberian inforrnasi dalam penerapan sistem inforrnasi akuntansi. 8eberapa saran 

di bawah ini merupakan hal-hal yang tidak material tetapi dapat meningkatkan 

efektivitas penerapan SIA. 

5.2. Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem inforrnasi akuntansi pada 

PT. USI maka disarankan hal-hal berikut ini; 

a. 	 Melampirkanjadwal pertemuan antara bagian Marketing PT. USI dengan pelanggan 

pada berkas kontrak untuk mengantisipasi penyimpangan yang mungkin teIjadi. 

Pertemuan tersebut dapat digunakan untuk memastikan bahwa 5 C (Characters, 

Capacity, Capital, Collateral dan Conditions) yang digunakan sebagai dasar 

pemberian kredit penjualan masih valid. 

b. 	 Peningkatan sarana diskusi. 

Perkembangan sistem komputer yang cepat telah diimbangi dengan pelatihan 

karyawan yang bersangkutan, tetapi kemampuan karyawan untuk menyerap materi 

pe1atihan kadang-kadang tidak seirama. Kesulitan yang dihadapi karyawan dalam 

menjalankan SIA perlu dihimpun dan dikomunikasikan secara berkala untuk diatasi 

secara cepat. Pembentukan forum lokal yang mengatasi masalah tersebut akan dapat 

melengkapi forum intemasional yang telah tersedia. 


