
1* Kesimimlan.

Hipotesa yang diambil dalam ekripsi ini adalah se- 

bagai berikfcfc:-

Kebijaksanaan menejemen dalam bidang penjualan apa 

bila didukung oleh informasi yang relevan, maka ke 

bijaksanaan itu akan valid 

Berdasarkan uraian dalam Bab IV seperti tersebut diatas - 

mengenai pembahasan sistira informasi penjualan P.T. J di- 

bandingkan dengan dasar teoritis, maka hypotesa tersebut 

adalah ternyata benar.

1.1. Bahwa untuk dapat menyajikan informasi penjualan se- 

cara cepat dan tepat pertama-tama yang harus dila^u- 

kan ad&lah, pengumpulan data mengenai penjualan ber- 

sangkutan. Aktivitas ini adalah aktivitas awal dari 

kegiatan pembentukan informasi, oleh karena itu ha

rus dilakukan dengan sebaik mungkin dalam arti sum

ber data dan media atau formulir yang digunakan se- 

bagal pencatatan pertama harus sesuai serta pencatat 

an dan penghitungan data adalah benar#

1*2. Bahwa data yang telah terkumpul dengan baik serta di 

simpan dengan rapi merupakan alat, kegunaanya baru a, 

kan terlihat apabila data tersebut yang melalui pe - 

ngolahan secara sitimatis berubah sifatnya menjadi 

informasi dalam bentuk laporan-laporan.

1.3. Bahwa laporan-laporan yang disajikan sebagai informa



si untuk mendukung pimpinan dalam mengambil kebijak- 

sanaan harus memenuhi syarat-syarat penyajian seba- 

gai berikut:

1.3-1, Relevan yaitu laporan ya ng disajikan sesuai 

dengan yang dibutuhkan.- 

1.3,2. Jelas dan mudah untuk dimengerti.

1.3.3* Mencerminkan keadaan yang berkaitan dengan in 

formasi tersebut menurut waktunya secara te- 

pat.

1.3.^. Lengkapv

1.3.3. Obyektiv yaitu mencerminkan dengan sebenarnya 

keadaan obyeknya, sebagai dasar untuk menguk* 

kur obyektivitas adalah peraturan-peraturan, 

pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh pirn 

pinan perusahaan.

Dengan demikian apabila didukung oleh informasi yg 

relevan, menejemen dalam mengambil kebijaksanaan penjual- 

an akan bertambah cepat dan tepat.

2. Saran.

2.1* Setiap formulir yang digunakan dalam transaksi penjju 

alan harus di pranomor9 agar jika formulir hilang - 

mudah diketahui.

2.2. Petugas yang mengisi dan petugas yang memeriksa ke- 

benaran pengisian sebaiknya memberi tanda tangan pa 

da-formulir tersebut. Karena akan mempermudah pira- 

pinan jika membutuhkan informasi lebih ..... .


