
KESIMPULAN DAN SARAN
BAB V

Berdaearkan pada uraian-uraian dan pembahasan yang 
penulis kemukakan, naka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
dan pemberian saran-saran seperti berikut ini :

1. Kealapulan
Dengan penyempurnaan sistem informasi akuntansi di 

bidang penjualan, maka akan selalu tersedia; informasi yang 
baik dalam arti informasi yang akurat, tepat waktu, konti- 
nu, dan relevan dengan kebutuban menejemen dalam melaksa - 
nakan tugas-tugasnya, Antara lain informasi itu menunjang 
tindakan pengawasan yang dilakukan menejemen terhadap per
sediaan dan piutang sebagai usaha mengurangi tlngkat resi- 
ko dan menjaga efisiensi usaha perusahaan.
Jadi berarti bahwa hipotesa kerja yang penulis ajukan ada
lah benar dan dapat mengatasi permasalahan yang tlmbul di 
perusahaan yang diteliti.

Secara lebih terperincl kesimpulan-kesimpulan yang 
bisa ditarik dari uraian dan pembahasan skripsi ini adalah 

a« Suatu prosedur kerja, misalnya prosedur penjualan 
yang baik harus mampu memberikan pedonan bagi pelafc 
sanaan keglatan dengan baik dan dapat menjamin ke - 
selamatan harta perusahaan yang diproses pada pro - 
eedur itu, sehingga tidak menimbulkan kerugian-ke - 
rugian bagi perusahaan.
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Berkaitan dengan hal ini, perusahaan PT D.N. Denpa
sar memiliki proeedur penjualan yang belum sempurna 
terutama pada tahap-tahap awal penerimaan ordernya, 
dengan kurangnya perhatian terhadap kondisi langga
nan . yang akan^diberikan. kredit •
Perangkapan fungsi tidak menjamin adanya internal - 
control yang baik, demikian halnya terjadi pada pe
rusahaan yang penulis teliti untuk fungsi penjualan 
dan pembelian. Jadi besar kemungkinan terjadinya pg 
numpukan barang / persediaan karena pembelian tidak 
mendapat pengawasan bagian lain.
Informasi adalah out put dari suatu sisten informa
si. Data diolah dan disajikan dalam bentuk laporan- 
laporan dan kemudian dilakukan analisa-analisa se - 
hingga berguaa bagi menejemen. Agar dapat member! - 
manfaat yang maksimal maka laporan harue disajikan 
dengan lengkap terutama bagi hal-hal yang menyim - 
pang (report by exception), tepat waktu, dan secara 
kontinu tiap periode tertentu. Informasi akuntansi 
bisa menunjang pengawasan melalui usaha prefentif. 
Seperti pengawasan terhadap persediaan dan piutang, 
sehingga kedua post itu dapat diselamatkan dari ke
rugian. Perhatian menejemen perusahaan PT D.N. Den
pasar tidak begitu besar tentang hal ini mengakiba£ 
kan setiap tindakan lebih banyak berdasarkan pertia 
bangan intuisi, sehingga sampailah pada hasil yang 
inefisien.
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d* Pencatatan yang terfctur dan baik akan menunjang pe- 
nyediaan data yang akurat untuk kebutuhan pelaporan 
pencatatan transaksi penjualan misalnya pada buku - 
penjualan maupun kartu piutang langganan harus je - 
las oembedakan penjualan kredit dan tunai*

2. ff ,a_x,.R B

Dari beberapa kesimpulan dlatas, penulis dapat me - 
ngemukakan beberapa saran yang barang barangkali dapat men 
bantu dalam memperbalki kondisi perusahaan atau mengatasi 
persoalan-persoalan yang dihadapi :

1, Agar prosedur penjualan bisa memenuhu fungsinya te
rutama dalam mengamankan harta milik perusahaan ma
ka harus lebih berhati-hati bagi salesman dalam me- 
milih langganan yang diberikan kredit. Untuk membafl 
tu tugas itu, salesman harus diberi informasi ten - 
tang kondisi langganan, tentang langganan yang bisa 
mereka kunjungi, dengan mengolah data yang ada pada 
kartu-kartu piutang dan bagian .piutangisendiri da - 
lam menyetujui kredit harus disiplin pada ketentuan 
dengan memperhatikan pula kartu-kartu langganan*

2. Harus diadakan fungsi pembelian secara tersendiri 
yang lepas dari bagian penjualan ; sehingga setiap 
pembelian dapat dikontrol oleh bagian penjualan - 
yang berkompeten dalam penjualan agar terhindar
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kemungkinan pembelian persediaan yang kurang laku - 
karena pengaruh insentif pribadi.

3, Menejemen jangan hanya menganggap akuntansi sebagai 
alat pencatatan saja. Lebih jauh harus diperhatikan 
bahwa akuntansi merupakan sumber informasi. Pengum- 
pulan data dan kemudian diproses akan memberlkan - 
informasi yang mampu membantunya. Maka dari itu pr& 
cessing data perlu dilakukan sebanyak mungkln sesu-i 
ai dengan kebutuhan bidang-bidang kegiatannya. 
Seperti penyusunan laporan-laporan tiap-tiap bagian 
kemudian analisa-analisa perlu dilakukan*
Data-data penjualan dianalisa menurut barangnya, me 
nurut langganan, menurut penjual / salesman akan - 
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelak- 
sanakan penjualan, sehingga bisa mengambil tindakan 
yang perlu untu perbaikan bagi hal-hal yang kurang 
menguntungkan.

4. Buku penjualan hendaknya bisa memberikan informasi 
tentang penjualan tunai dan kredit dengan membuat 
dua kolom terpisah untuk maslng-ma6ing penjualan - 
tersebut, sehingga informasi menjadi lebih jelas - 
dan pengontrolannya lebih mudah. Juga pencatatan d& 
lam kartu-kartu langganan hendaknya hanya mencatat 
penjualan secara kredit saja, karena bila penjualan 
tunai juga dimasukkan akan memberikan informasi yang
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membingungkan terutama untuk tujuan analisa penjual 
an kreditnya, Cara pencatatan yang baik ini akan mg. 
bantu pula hal-hal yang dikemukakan pada earan-sa - 
ran terdahulu.
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