
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai peranan 

sistem  akuntansi penjualan pada PPD Jawa Barat PT. Pupuk Sriwijaya diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan perusahaan sudah 

memadai. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan seluruh unsure-unsur 

sistem informasi akuntansi seperti 1) sumber daya manusia yaitu Staf PAP, 

Staf Penjualan, Staf Akuntansi dan Keuangan, dan bagian gudang. 2) alat 

yang digunakan seperti komputer, kalkulator, formulir, catatan. 3) sistem 

dan prosedur yang digunakan. 4) informasi/laporan yang berupa laporan 

penjualan, laporan penerimaan kas, laporan persediaan barang, dan laporan 

bulanan. 

2. Prosedur dan kebijakan sistem akuntansi penjualan yang telah 

dilaksanakan sudah cukup baik hal ini terlihat dengan adanya pemisahan 

fungsi yang memadai pada perusahaan dan pemberian wewenang  sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini perlu dilakukan dengan baik 

karena dengan pemisahan fungsi yang cukup memadai dapat 

meminimalkan kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan-kecurangan yang 

mungkin terjadi pada saat berjalannya  aktivitas perusahaan. 

3. Hambatan-hambatan yang terjadi pada perusahaan dapat di minimalkan 

dengan dilakukannya audit intern secara berkala sehingga dapat 

menemukan cara untuk mengantisipasi hal tersebut. 

4. Kegiatan audit intern yang dilakukan perusahaan dinilai masih kurang baik 

karena masih sering terjadi kesalahan-kesalahan didalam aktivitas 

penjualan perusahaan. 

 

5.2.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka 

penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna khususnya 



 

 

bagi perusahaan dam pembaca pada umumnya, adapun saran-saran yang ingin penulis 

sampaikan adalah : 

1. Walaupun terlihat baik tetap diperlukan adanya pengembangan dan 

pemeliharaan sistem tersendiri oleh perusahaan, dalam hal ini adalah 

penerapan pada sistem informasi akuntansi penjualan dengan menggunakan 

komputer, agar hambatan-hambatan yang terjadi tidak terjadi kembali. 

2. Pemisahan fungsi dalam perusahaan sebaiknya harus terus ditingkatkan  

karena dengan hal tersebut dapat meminimalkan adanya penyelewengan oleh 

pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan harus mengawasi pemisahaan fungsi yang memadai pada 

perusahaan khususnya masalah penjualan karena akan mempengaruhi tingkat 

keuntungan perusahaan. 

3. Kegiatan pengendalian intern perusahaan diharapkan dilakukan secar berkala 

atau periodik agar setiap aktivitas perusahaan dapat terawasi dengan baik dan 

kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. 

4. Kegiatan audit intern yang dilakukan perusahaan lebih ditingkatkan lagi 

ketelitiannya karena dengan begitu hamban-hambatan dan kesalahan-

kesalahan yang terjadi dapat diminimalkan dan dengan cepat dapat dicarikan 

cara mengantsipasinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


