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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Setelah dilakukannya Evaluasi Sistem Informasi Penjualan pada PT. Intech 

One Vision maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

 1.  Kesimpulan secara umum 

• PT. Intech One Vision adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan 

(menyediakan aksesoris, hardware, dan software komputer). 

• Dengan dilakukannya evaluasi, observasi serta tanya jawab, maka adanya 

kelemahan – kelemahan didalam Sistem Informasi Penjualan yang sedang 

berjalan pada PT. INTECH ONE VISION mulai dari dari pelanggan 

memesan barang kemudian barang diterima sampai dengan menerima 

pembayaran dari pelanggan dan laporan dihasilkan. 

 

2.  Kesimpulan secara rinci 

• Pengendalian Manajemen Keamanan 

Terdapat risiko – risiko seperti belum adanya training berkala mengenai 

kesadaran keamanan dan pihak perusahaan belum menanyakan secara jelas 

kepada pihak gedung mengenai alarm kebakaran, serta belum adanya 

penggunaan UPS dan kamera yang dimana sangat  penting dalam 

mengamankan asset di dalam perusahaan. 
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• Pengendalian Batasan 

Pengendalian batasan pada PT. Intech One Vision masih terdapat resiko – 

resiko, dimana tidak adanya batasan dalam memasukan password, dan 

password sama dari waktu ke waktu. 

• Pengendalian Masukan  

Pengendalian input pada PT. Intech One Vision diterapkan di dalam 

perusahaan, namun belum ada prosedur yang menangani jika kesalahan 

input terjadi , tidak adanya fungsi peringatan bila data belum disimpan dan 

tidak adanya help facility  pada sistem aplikasi penjualan. 

• Pengendalian Keluaran 

Pengendalian keluaran pada PT. Intech One Vision terdapat kelemahan - 

kelemahan mulai dari rancangan laporan  masih belum lengkap yaitu belum 

ada pencantuman halaman pada laporan yang dihasilkan, dan belum ada 

pencantuman nama personel yang mengeluarkan laporan, tidak tersedianya 

help desk terhadap laporan apabila terjadi kesalahan, selain itu tidak adanya 

penghancuran dengan mesin penghancur kertas apabila dokumen atau 

laporan sudah tidak dipakai lagi dan tidak ada prosedur mengenai berapa 

lama jangka waktu data disimpan. 
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5.2 Saran 

  Pihak perusahaan sebaiknya : 

• Staf keuangan tidak merangkap sebagai staf akuntansi untuk mencegah 

adanya kecurangan terhadap laporan keuangan. 

• Dalam suatu periode, sebaiknya perusahaan melakukan pemeliharaan 

dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan untuk mengetahui apakah 

sistem yang dijalankan tersebut masih berfungsi dengan baik  sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

• Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem aplikasi pada PT.INTECH 

ONE VISION. 

• Memberikan training kepada karyawan pengguna aplikasi penjualan 

untuk menambah wawasan atau pengetahuan karyawan terhadap 

aplikasi. 

• Sebaiknya pada Sistem Aplikasi Penjualan terdapat fungsi peringatan 

bila data yang diiput belum disimpan. 

• Sebaiknya adanya pencantuman nomor halaman dan nama personel 

dalam mengeluarkan laporan. 

 


