
BAB V 
KESIMPULAN DAN SABAN

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya menge
nai landasan teoritis pembahasan dan keadaan yang ada 
pada perusahaan beserta pembahasannya, maka penulis da
pat menarik beberapa kesimpulan dan mengemukakan bebera 
pa saran yang ada pada bab terakhir ini.

1. Kesimpulan
1.1. Sistem informasi akuntansi penjualan yang dilaksa- 

nakan oleh perusahaan tidak diolah secara tertib 
dan lengkap untuk dapat menghasilkan informasi 
yang berguna bagi pimpinan. Sehingga informasi 
yang tersedia sangat terbatas dan kurang lengkap 
untuk dapat dipakai sebagai dasar pengambilan ke
putusan. Untuk melengkapi informasi yang dibutuh- 
kan, kadang-kadang dipenuhi dengan memberikan la
poran secara lisan, dimana untuk dapat memberikan 
informasi tersebut memerlukan waktu yang relatif 
lama karena data-datanya baru diolah pada saat di- 
perlukan. Hal ini sudah tentu tidak efisien dan ti 
dak sesuai dengan prinsip pelaporan serta prinsip 
pengambllan keputusan yang memerlukan kecepatan 
dan ketepatan di dalamnya. Dengan demikian sistem
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informasi akuntansi penjualan yang ada pada perus,a 
haan perlu diben'ahi agar dapat menghasilkan infor
masi berguna bagi pimpinan. Sehingga keputusan-ke
putusan yang diambil tidak lagi didasarkan atas in 
tuisi dan pengamatan subyektif belaka, tetapi dida 
sarkan pada fakta-fakta yang ada.

1.2. Dengan dibuatnya analisa penjualan menurut jenis 
produk yang dijual, maka pimpinan dapat memperguna 
kan informasi ini di dalam pengambilan keputusan 
untuk perencanaan penjualan. Sebab dengan analisa 
penjualan menurut jenis produk ini dapat diketahui 
produk mana yang paling disukai konsumen dan yang 
paling menguntungkan bagi perusahaan untuk diperta 
hankan dijual. Sedangkan yang tidak menguntungkan 
dapat diberhentikan produksinya, atau bila perusa
haan ingin mempertahankannya, maka dicari alterna- 
tif lain yang dapat meningkatkan penjualan produk 
tersebut.

1.3. Selain itu dengan dibuatnya sales budget, maka pim 
pinan akan memperoleh informasi berapa kira-kira 
penjualan untuk tiap jenis produk yang diharapkan 
dapat terjual. Dengan diketahuinya perkiraan pen
jualan yang dapat dicapai, maka dapat diperkirakan 
juga pendapatan yang akan diterima, sehingga dapat 
disesuaikan pengeluaran-pengeluaran yang akan di-
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lakukan. Melalui penyusunan sales budget, akan tam 
pak sel^i'a (variance) antara penjualan yang se- 
sungguhnya dan yang dianggarkan. Informasi ini
akan membantu pimpinan untuk menganalisa penyebab 
perbedaan tersebut untuk kemudian menentukan tin- 
dakan-tindakan korektifnya agar tujuan perusahaan 
dapat tercapai.
Melalui ketiga kesimpulan di atasr maka dapat dika 
takan bahwa hipotesa kerja yang penulis kemukakan 
pada bab I dapat diuji kebenarannya,

1.4* Semakin besar suatu perusahaan, maka peranan struk 
tur organisasi menjadi semakin penting pula. Hal 
ini disebabkan karena struktur organisasi adalah 
alat untuk mengkocrdinasikan berbagai aktivitas ma 
nusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur 
organisasi sangat diperlukan dalam menjaga keefek- 
tifan pelaksanaan dari fungsi. manajemen dalam pe
rencanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang 
ada, karena dengan adanya struktur organisasi ini- 
lah maka perusahaan dapat membagi wewenang dan 
tanggung jawab yang terdapat dalam organisasi ter
sebut. Tidak mungkin semua kegiatan yang ada dapat 
diawasi oleh seorang saja, tanpa bantuan orang la
in, sehingga perlu pendelegasian wewenang atasan 
kepada bawahannya. Dengan adanya wewenang ini seka
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ligus juga menimbulkan suatu tanggung jawab bagi 
bawahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
job description yang telah ditetapkan.
Struktur organisasi dan job description yang ada 
dalam perusahaan ini tidak diikuti secara konseku
en, sehingga manajemen tidak dapat , melaksanakan 
pengolahan atas aktivitas-aktivitas yang ada seca
ra efektif dan efisien. Hampir semua wewenang yang 
penting seperti penjualan dan pembelian yang rutin 
terjadi berada di tangan pimpinan. Hal ini cende- 
rung mengarah kepada "one man management". Melihat 
besarnya perusahaan dan adanya unsur keterbatasan 
dari manusia, maka tidaklah mungkin perusahaan da
pat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan ti 
dak jelasnya job description, maka tanggung jawab 
masing-masing bagian menjadi kabur dan jalur komu- 
nikasi serta sistem pelaporan yang ada menjadi ku
rang memadai.

1.5* Informasi akuntansi merupakan informasi kuantita- 
tif keuangan perusahaan. Informasi ini mimiliki pe 
ranan yang penting dalam perencanaan dan pengenda
lian yang efektif dan efisien bagi perusahaan. Se
lain itu informasi akuntansi dipakai sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan baik oleh pihak 
intern (manajemen) maupun pihak ekstern (investor,
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kreditor dan lain-lain). Informasi ini akan terci£ 
ta apabila ditunjang oleh suatu sistem informasi 
yang memadai. Oleh karena itu sistem informasi 
akuntansi memiliki peranan yang penting dan memer- 
lukan perhatian yang besar dari'perusahaan. 
Perusahaan ini belum menyadari akan arti dan pe
ranan sistem informasi akuntansi sebagai alat mana 
jemen yang dapat memberikan informasi kuantitatif 
keuangan perusahaan. Hal ini terlihat dari kurang 
memadainya pengolahan data transaksi keuangan peru 
sahaan, sehingga mengakibatkan kurangnya informasi 
yang diperoleh, tidak adanya rencana dalam bentuk 
yang tertulis dan bentuk formulir yang kurang meme 
nuhi syarat. Hal-hal tersebut menyebabkan kurang 
dapat diper.cayainya akuntansi sebagai suatu sistem 
dan sumber informasi yang berguna, sehingga kepu
tusan yang diambil dan perencanaan yang ditetapkan 
seringkali tidak mengarah pada sasaran yang dike- 
hendaki bahkan menyesatkan.

2. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran sehubungan de
ngan permasalahan yang dihadapi perusahaan, sebagai be
rikut :

2,1. Agar dibuatkan analisa penjualan menurut jenis pro
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duk yang dipasarkan. Melalui nalisa ini pimpinan 
dapat mengetahui.produk mana yang paling mengun- 
tungkan (memberikan sumbangan terbesar) dan disu
kai oleh konsumen, Melalui informasi ini, akan me- 
mudahkan pimpinan dalam usaha memusatkan aktivitas 
penjualan pada produk-produk yang menguntung saja. 
Melalui analisa ini juga dapat dianalisa kegagalan 
pemasaran suatu produk dan selanjutnya dicari tin- 
dakan korektif yang diperlukan.

2.2, Agar dibuatkan perencanaan yang menyeluruh dan ter 
padu baik perencanaan jangka pendek maupun panjang 
yang dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu budget. 
Dengan adanya budget, perusahaan akan memiliki lan 
dasan dan pedoman kerja bagi seluruh kegiatan yang 
ada dalam perusahaan. Disamping sebagai alat koor 
dinasi, budget dapat juga dipakai sebagai informa
si yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian 
aktivitas yang ada dalam perusahaan dan juga meru
pakan salah satu bahan pertimbangan yang penting 
dalam pengambilan keputusan.

2.3. Agar dibuatkan job description secara tertulis, se 
hingga pembagian tugas, wewenang, kewajiban dan 
tanggung jawab yang ada dalam struktur organisasi 
dapat ditetapkan secara jelas dan tegas dan dite- 
rapkan secara konsekuen.
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2.4. Agar dibuat sales order di dalam menerima pesanan 
dari pembeli. Sales order ini dipakai sebagai peng 
ganti delivery order, kerena di dalam sales order 
tercantum juga harga barang yang dipesan yang mem
berikan kepastian bagi pembeli tentang jumlah uang 
yang harus dibayarkan. Hal ini sangat berguna bagi 
pembeli yang berada di luar kota atau pulau. Tanpa 
menunggu datangnya nota penjualan yang dikirim me- 
nyusul oleh perusahaan, pembeli sudah mendapat ke
pastian mengenai jumlah uang yang harus dikeluar- 
kan sesuai dengan kesepakatan semula. Sedangkan di 
dalam delivery order hanya tercantum kuantitas dan 
jenis barang saja, tidak jelas berapa nilainya.

2.5* Sebaiknya nota penjualan dibuat setelah barang sam 
pai di tangan pembeli, mengingat ada kemungkinan 
barang-barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan 
pembeli semula dan harus kembali lagi ke perusaha
an. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar tidak 
mengacaukan pembukuan bagian akuntansi.

2.6. Agar seluruh tingkat manajemen, mulai dari top sam 
pai kepada lower manajemen memiliki motivasi dan 
kesadaran akan pentingnya sistem informasi akuntan 
si sebagai sumber informasi akuntansi keuangan pe
rusahaan. Sistem informasi akuntansi yang baik, ae 

lain menghosilkan informasi yang berguna, juga da-
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pat menciptakan sistem pengendalian intern yang ba 
ik yang berfungsi untuk mengamankan harta perusaha 
an dan mendorong ditaatinya semua kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan perusahaan.

2.7. Kendaknya dokumen-dokuraen yang ada (surat jalan, 
nota penjualan, delivery order) dibuat berprenum- 
bered (bernomor seri yang bercetak), agar pengguna 
annya dapat dipertanggungjawabkan. Ini bertujuan 
untuk memenuhi syarat pengendalian intern yang ba
ik, agar tidak timbul penyelewengan-penyelewengan.
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