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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Simpulan  

 Berdasarkan pada hasil pembahasan penelitian yang dilakukan pada PT. 

“X”, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1.  Sistem akuntansi penjualan yang diterapkan oleh PT. “X” telah sangat 

memadai, hal ini dapat dilihat dari 

1) Perusahaan telah memiliki struktur organisasai penjualan dengan 

pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam 

melaksanakan sistem akuntansi penjualan, yaitu melalui pemisahan 

fungsi pada setiap bagian yang terlibat dalam kegiatan penjualan. 

2) Perusahaan telah menggunakan formulir-formulir yang dalam 

perancangannya dibuat secara jelas, sederhana, dan bernomor urut 

cetak. 

3) Perusahaan selalu melakukan pencatatan untuk setiap transaksi 

penjualan yang terjadi. Catatan-catatan ini berguna untuk keperluan 

penyusunan laporan keuangan. 

4) Perusahaan telah menetapkan otorisasi yang jelas dalam 

melaksanakan berbagai prosedur berhubungan dengan kegiatan 

penjualan yang dilkukan. 

5) Perusahaan telah menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh 

informasi-informasi penting mengenai kegiatan penjualan yang akan 

digunakan sebagai alat ukur pelaksanaan operasi perusahaan. 

6) Dalam mengelola data akuntansi, perusahaan menggunakan bantuan 

media elektrinik berupa mesin-mesin pembukuan, kalkulator serta 

komputer. 

2. Pengelolaan penjualan yang diterapkan oleh perusahaan telah sangat 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari: 
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1) Perencanaan penjualan yang meliputi perencanaan dan sasaran 

penjualan, perencanaan penyusunan anggaran penjualan, perencanaan 

cara pemasaran, perencanaan pelatihan tenaga penjual yang baru. 

2) Pelaksanaan penjualan yang dilakukan perusahaan melalui sistem 

kemitraan, dapat menarik bantuan pasar bila diperlukan melalui 

pemberian komisi bagi tenaga penjual dan pelanggan yang mampu 

meningkatkan volume penjualan perusahaan. 

3) Evaluasi penjualan melalui tahap akhir dalam pelaksanaan 

pengelolaan penjualan, dapat dilihat dan di nilai bahwa cara kerja 

para tenaga penjual pada umumnya telah efektif, sehingga rata-rata 

nilai penjualan mengalami peningkatan sebesar 63% dari tahun 

sebelumnya. 

3. Sistem akuntansi penjualan sangat berperan dalam meningkatkan 

efektivitas pengelolaan penjualan yang dapat dilihat dari: 

1) Pelaksanaan sistem akuntansi penjualan yang sangat memadai. 

2) Efektivitas pengelolaan penjualan yang dalam pelaksanaannya 

mampu meningkatkan penjualan perusahaan. 

 

Adapun beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh penulis: 

1. Dalam aktivitas penyetoran hasil tagihan berupa uang tunai yang 

diserahkan oleh Finance supervisor kepada chief  finance and 

accounting,aktivitas tersebut tidak disertai dengan penyerahan daftar 

tagihan faktur ssebagai bukti dasar hasil tagihan, sebagai chief finance 

and accounting tidak dapat mengetahui dan meyakini dengan pasti 

jumlah tagiha dari pelanggan. Hal ini termasuk kelemahan 

pengendalian, sehingga dapat memungkinkan terjadinya 

penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. 

2. Proses pencatatan transaksi penjualan dan pencatatan pelunasan 

piutang yang dilakukan oleh accounting supervisor tidak efisien, 

karena kegiatan yang pencatatan ini dilakukan dua kali, yaitu dalam 
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tahap penginputan data kekomputer dan pencatatan jurnal secara 

manual. 

3. Aktivitas penyetoran hasil tagihan ke bank dilakukan oleh dua orang 

yang berbeda, dimana setoran beerupa uang tunai ke bank dilakukan 

oleh chief finance and accounting dan setoran berupa giro atau cek ke 

bank dilakukan oleh finance supervisor. Hal ini bersifat tidak efektif 

dan efisien serta memungkinkan terjadinya penyelewengan karena 

pengendalian terhadap penyetoran ke bank ini menjadi terbagi dua. 

4. Masih adanya pendistribusian dokumen dan formulir penjualan yang 

kurang tepat serta kurang efisien dan efektif, khususnya pada formulir 

faktur penjualan yang banyak menumpuk di pelanggan dan dokumen 

daftar tagihan faktur yang banyak menumpuk di finance supervisor. 

5. masih terdapatnya perangkapan tugas karena kurangnya tenaga kerja 

yang dimiliki perusahaan, yaitu tugas chief finance and accounting 

yang merangkap Human Resource General Affair Supervisor. Deengan 

banyaknya tugas yang harus dilaksanakan dapat menimbulkan 

kurangnya konsentrasi kerja dan juga pengendalian kepentingan. 

 

5.2. Saran-Saran  

Atas temuan mengenai beberapa kelemahan yang diungkapkan di atas, 

maka pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mencoba 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh perusahaan 

dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. 

1. Untuk menghindari penyelewengan dan memastikan setoran uang hasil 

tagihan dari pelanggan yang telah diserahkan seluruhnya oleh finance 

supervisor kepada chief finance and accounting, maka hendaknya finance 

supervisor menyertakan daftar tagihan faktur dalam penyetoran uang ke chief 

finance and accounting. 

2. Kegiatan pencatatan dan penginputan data ke komputer mengenai transaksi 

penjualan dan pelunasan piutang hendaknya menjadi satu kesatuan aktivitas, 
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dimana pencatatan jurnal cukup dilakukan bersamaan dengan penginputan 

data ke dalam komputer. 

3. Setoran ke bank dalam bentuk uang tunai maupun giro atau cek hendaknya 

dilakukan oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh atas aktivitas 

tersebut, selain lebih efisien dan efektif juga pengendaliannya lebih 

terkonsentrasi. 

4. Dalam pendistribusian faktur penjualan, hendaknya tidak terlalu banyak 

lembar kopi faktur yang diserahkan pada pelanggan, karena akan lebih 

bermanfaat bila didistribusikan pada bagian lain dalam perusahaan yang 

berkaitan dengan pengelolaan data penjualan. Untuk dopkumen daftar tagihan 

faktur yang ada pada finance supervisor, hendaknya sebagian didistribusikan 

juga pada chief finance and accounting ssebagai bukti dan pengendalian atas 

hasil tagihan. 

5. Untuk perangkapan tugas yang terjadi dalam perusahaan, hendaknya 

perusahaan memisahkannya dengan perekrutan tenaga kerja baru yang kiranya 

berpotensi untuk menduduki bagian yang terjadi perangkapan tugas. 

          


