
BJI B V 

KESIMPULAN DAN SAEAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembuktian-pembuktian yang 

telah penulis bahas dalam skripsi in i, maka hipotesa ker 

ja  penulis ternyata benar, karena :

1. Masih perlu diadakan perbaikan pada sistem dan 

prosedur penjualan jasa luar, yaitu dimulai dari 

prosedur pemeriaaan order, persetujuan order dan 

pengembalian a la t-a la t beserta laporan jam pema 

kaian a lat-a lat. Perbaikan ini menurut penulis -

dapat dilakukan dengan mengadakan penye&erhanaan 

prosedur penerimaan order.

2. Dalam perusahaan masih perlu diadakan penyempurna 

an pada sistem dan prosedur piutang dan penerima 

an kas. Adanya perangkapan. fungsi secara verti 

kal dalam prosedur piutang, hal in i merupakan sua 

tu pelanggaran prinsip internal control yang memu 

askan. Menurut penulis perangkapan fungsi ini ha 

rus ditiadakan. Penyelenggaraan pembukuan harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga catatan yang satu 

di cek dengan catatan yang la in  yang dibuat seca 

ra independen.
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" 3* Penggunaan formulir tembusan yang banyak jumlah 

nya sehingga sering penulis jumpai adanya tembus 

an yang diberikan kepada suatu bagian yang menu 

rut pengamatan penulis bagian tersebut sebenarnya 

tidak perlu diberikan tembusan, karena tembusan 

tersebut kurang bermanfaat bagi penerimanya.

4« Struktur organisasi telah memuaskan demikian pula 

dengan job discriptionnya telah je las, Ranya sa 

ja  dalam pelaksanaannya job discription in i tidak 

diterapkan sebagai mana mestinya, yaitu pelaksana 

an tugas diraasing-masing bagian tidak teratur dan 

laporan-laporan yang harus dibuat sering terlam -

bat. Hal in i je las akan mempengaruhi laporan ke 

uangan, sehingga akibatnya laporan keuangan terse 

but tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

5* Semua formulir yang digunakan tidak bemomor urut 

yang telah tercetak, Tanpa adanya nomor urut yang 

telah tercetak in i mengakibatkan penggunaan formu 

l i r  tidak dapat dikontrol dengan baik,

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis peroleh 

dari keadaan perusahaan dan uraian-uraian yang telah di 

kemukakan dalam bab terdahulu, maka eesuai dengan keku 

rangan-kekurangan yang ada yang menyangkut sistem dan -
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prosedur penjualan dalam hubungannya dengan peningkatan 

peranan internal control, dibawah in i penulis akan membe 

rikan sekedar saran untuk mengatasinya.

1. Dalam melaksanakan penjualan khususnya persewaan 

alat apung, perusahaan harus memperbaiki sistem 

dan prosedur yang telah ada saat in i, Prosedur -  

penerimaan order harus disederhanakan, tetapi ha

rus pula diperhatikan mengenai internal control 

nya. Harus dipisahkan fungsi dari penerimaan pe 

8 an an dan penyimpan barang. Sesuai dengan teori 

yaitu harus ada pemisahan fungsi penyimpanan akti 

va dari pencatatannya dan pelaksanaan transaksi 

yang bersangkutan,

2, Demikian pula pada eistein dan prosedur piutang , 

dan penerimaan kas harus diperbaiki sehingga diha 

rapkan dengan sistem dan prosedur yang lebih baik 

maka peranan internal control dapat ditingkatkan. 

Harus ada pemisahan fungsi secara tepat, sehingga 

perangkapan fungsi secara vertikal dapat dihin -  

dari,

3* Penggunaan t embus an formulir itu harus di survey 

dulu kegunaannya bagi bagian yang menerima tembus 

an, Sehingga jumlah tembusan dapat dibuat semini 

mal mungkin, tetapi tidak menghambat kelancaran 

arus informasi dan tidak pula melemahkan internal
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controlnya. Seperti kita ketahui bahwa formulir 

merupakan unsur pokok dalam sistem akuntansi yang 

dapat digunakan untuk mencatat suatu transaksi pa 

da saat terjadinya sehingga menjadi bukti tertu 

l i s  dari transaksi yang terjadi dan dapat diguna 

kan juga untuk melakukan pencatatan lebih lanjut. 

Karena pentingnya kegunaan formulir in i, maka for 

mulir harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas  

kegunaannya dan je las ditujukan kepada siapa.

4* Walaupun struktur organisasi telah memadai dan -  

job discription telah jelas, tetapi merupakan hal 

yang tidak boleh diabaikan adalah adanya prak -  

tek -  praktek yang sehat, yaitu setiap pegawai da 

lam perusahaan melaksanakan tugasnya dengan prose 

dur yang telah ditetapkan. Apabila semua pegawai 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur 

yang ada, tidak semaunya, maka diharapkan bisa  

terdapat suatu pengawasan intern yang cukup baik. 

Praktek jaang sehat in i berlaku untuk seluruh pro 

sedur yang ada, sehingga pekerjaan suatu bagian 

akan langsung di cek oleh bagian lainnya. Pekerja 

an pengecekan Beperti in i dapat terjadi b ila  

struktur organisasi dan prosedur yang disusun itu  

sudah memisahkan fungsi sehingga tidak ada satu -  

bagianpun dalam perusahaan yang mengerjakan suatu
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transaksi dari awal eampai akhir, Selain itu la  

poran-laporan harus segera dibuat setelah terja  

dinya transaksi dan harus segera dibukukan. 

Karena sistem akuntansi harus memenuhi prinsip -  

cepat, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu 

menyediakan data yang diperlukan tepat pada wak 

tunya dan dapat memenuhi kebutuhan. .

5* Hendakaya seroua formulir diberi nomor urut yang 

telah tercetak, Hal in i berguna sekali untuk -  

membantu pengawasan intern, Bagian yang meneri- 

ma tembusan formulir, terutama inspektorat, me 

nyimpannya dengan urut nomor. Sehingga jika ada 

noroor yang terlewati, maka dapat diketahui, kemu 

dian di trasir apa penyebabnya. Apakah formulir 

tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan la  

gi atau formulir tersebut disalah gunakan, Harus 

ada pula ketentuan bahwa formulir yang rusak dan 

tidak dapat digunakan lagi tidak boleh dibuang

begitu saja, tetapi harus disimpan (tetap ting -  

gal ditempatnya). Jadi penggunaan formulir be 

nar-benar harus dipertanggung jawabkan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA MENCIPTAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENJUALAN ...

Meganingsih


