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BAB III 

PENUTUP 

3.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan tersebut, maka dapatdisimpulkan sebagai berikut : 

1. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada PT Pertamina 

(Persero) MOR V Surabaya yaitu prosedur permintaan produk, prosedur 

persetujuan permintaan produk, prosedur pengambilan produk, prosedur 

pencatatan piutang, prosedur pembayaran, prosedur coklit. Dalam prosedur yang 

membentuk sistem penjualan kredit pada PT Pertamina (Persero) MOR V 

Surabaya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori Sistem Akuntansi 

Penjualan Kredit. 

2. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penjualan kredit pada PT Pertamina 

(Persero) MOR V Surabaya meliputi Surat permintaan produk, Surat Persetujuan 

Permintaan Produk, Surat Bukti Pengiriman Produk, Surat Bukti Pembayaran dan 

Bukti Coklit. Dalam penggunaan dokumen sistem penjualan kredit pada PT 

Pertamina (Persero) MOR V Surabaya sudah baik, karena setiap kegiatan dalam 

penjualan kredit sudah sistem SOP yang telah disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan. Dokumen-dokumen yang digunakan telah sesuai dengan teori Sistem 

Akuntansi Penjualan Kredit. 

3. Bagian atau fungsi yang terkait dalam penjualan kredit pada PT Pertamina 

(Persero) MOR V Surabaya meliputi fungsi IFM, fungsi Layanan Jual, dan fungsi 

Finance. Dalam fungsi yang terkait pada PT Pertamina (Persero) MOR V 

Surabaya sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

tugas. Pada fungsi ini telah sesuai penerapannya pada teori Sistem Akuntansi 

Penjualan Kredit. 
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3.2.  Saran 

Dalam sistem penjualan kredit pada PT  Pertamina (Persero) MOR V 

Surabya, memiliki sistem dan pengendalian internal yang cukup baik sehingga 

perusahaan dapat menjaga dan memantau transaksi sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Namun, untuk menghindari adanya penyelewengan yang mungkin terjadi di 

PT Pertamina (Persero) MOR V Surabaya, ada baiknya jika saat proses 

pengambilan bahan bakar khusus pihak konsumen untuk mengambil keseluruhan 

produknya sesuai dengan SP2M dan SP3M yang ada. Hal ini tentu untuk 

mengurangi adanya human error yang disengaja atau tidak disengaja. 

Pada Quantity Contract juga akan lebih baik dicantumkan estimasi harga 

ke-ekonomian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) 

pusat. Pencatatan harga pada Quantity Contract ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran kepada pihak POLRI jika harga bahan bakar khusus akan berubah-

ubah. 

Adapun saran yang telah dicantumkan yaitu mengenai bagan alar 

dokumen sistem penjualan bahan bakar khusus kepada POLRI yang belum sesuai 

dengan teori sistem akuntansi penjualan kredit, maka dari itu terdapat usulan 

bagan alir dokumen sistem penjualan kredit bahan bakar khusus kepada POLRI. 
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