
KESI&PULAi* DAil SA1UK

5.1* Kesimpulan
Dari hasil penelitian atas perusahaan yang te-

lah diuraikan dimuka menyimpulkan bahwa:
- struktur organisasi merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, karena dengan seraakin besarnya ruang ling 
kup suatu perusahaan, maka peranan struktur organisa-
si menjadi semakin penting, Hal ini disebabkan karena 
tujuan daripada pembentukan organisasi didalam perusa 
haan adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan manu- 
sia untuk mencapai tujuan perusahaan secara menvelu - 
ruh. Maka didalam struktur organisasi ini harus ada 
pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas, ha-
rus ada sebagian wewenang atasan kepada bawahan dan 
semua job discription harus dinyatakan secara tertu- 
lis agar dapat dipah&mi oleh eeluruli tingkatan manage 
ment yang ada pada perusahaan itu, 3)alam kenyataannya 
struktur organisasi dan job discription yang ada pa-
da perusahaan tersebut tidak diikuti secara konsekwen, 
Hal ini memperlihatkan bahwe kegiatan management be- 
lum ailaksanakan secara efficient dan exfektif. Sis-
tim organisasinya belum merienuhi syarat internal con-

trol yang baik. Karena hampir pada semua hal harus di 
putuskan oleh pimpinan dan terdapat perangkapan fung-
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si pada bagian penjualan, hingga bagian yang seharus- 
nya ikut mengontrol jalannya penjualan menjadi tidak 
berfungsi,

- Akuntansi merupakan alat yang penting bagi perusaha-
an untuk memberikan informasi kwantitatif tentang ke- 
giatan perusahaan. Informasi akuntansi ini penting ba 
gi perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh 
pimpinan perusahaan, Selain itu informasi ini dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil-
an keputusan oleh pihak intern maupun extern. Kenyata 
annya dalam perusahaan ini belum mengerti arti dan 
manfaat data akuntansi sebagai alat informasi kwanti-
tatif bagi management. Hal ini dapat dilihat dari ku-
rang lengkapnya formulir dan dokumen yang digunakan 
dan pengolahan data akuntansi yang kurang terkoordi - 
nir, Dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka data 
akuntansi yang ada kurang meinenuhi syarat sebagai sum 
ber informasi bagi management, sehingga keputusan dan 
perencanaan yang dilakukan dapat menyesatkan jalannya 
perusahaan.

5.2. Saran
Untuk nengatasi kesulitan yang terjadi pada peru 

sahaan ini, maka penulis memberikan saran sebagai beri- 

kut :
1. Agar dibuatkan job discripiion secara tertulis, dima 

na terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggungja

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN SISTEM PENJUALAN SEBAGAI ALAT INFORMASI ... LINDA SETIOWIDAGDO



wab yang dilaksanakan secara tegas dan konsekwen o - 
leh se'luruh tingkatan management.

2. Daerah penjualan yang dijalani oleh para salesman 
agar diganti pada tiap akhir periode, sehingga terda 
pat saling kontrol antara raereka. Atau yang bagian 
menjual secara physik lain dengan yang melakukan pe-
nagihan.

3. Adanya sistira manual secara tertulis yang dilaksana-
kan secara konsekwen agar terdapat pengendalian in-
tern yang memadai didalam perusahaan yang bertujuan 
untuk. melindungi harta kekayaan perusahaan dan men- 
jamin ketelitian data akuntansi serta pengendalian - 
administratip yang ditujukan untuk mendorong diting 
katkannya efficiency kerja dan ditaatinya kebijaksa- 
uaan yang telah ditetapkan perusahaan.

4. Penulis juga menyarankan agar ada seorang internal - 
auditor atau controller yang dapat mengkoordinasikan, 
niengawasi, dan membirobing semua kegiatan yang ada pa 
da perusahaan, membantu serta memberikan sumbangan 
pemikiran kepada pimpinan perusahaan khususnya dan 
seluruh tingkatan management pada umumnya.
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