
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil praktik kerja dan analisis CV. Sahira Sport Fashion dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur penjualan pada Sahira Sport Fashion secara umum telah berjalan 

dengan baik, yang dilakukan oleh bagian produksi, bagian gudang, bagian 

pengiriman barang, bagian penjualan, dan bagian keuangan. 

Sementara itu sistem informasi akuntansi penjualan Sahira Sport Fashion juga 

telah memadai, yaitu dengan adanya pelaksanaan barang ke vendor, 

pelaksanaan penerimaan barang dan pembayaran ke vendor, pelaksanaan 

pengiriman barang ke toko, pelaksanaan penjualan tunai, dan pelaksanaan 

pelaporan dari bagian keuangan. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi 

penjualan tunai diantaranya tidak tepatnya waktu pengiriman, kenaikan harga 

dalam proses produksi, tidak adanya pemisahan tugas, serta masih adanya 

barang reject. 

Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan tidak tepatnya waktu 

pengiriman, pihak perusahaan dituntut untuk dapat bertindak tegas terhadap 

para vendor yang tidak disiplin dengan memberi sanksi sesuai kesepakatan 

bersama. Lain halnya bila perusahaan dihadapkan dengan permasalahan 

kenaikan harga, untuk itu pihak perusahaan harus memiliki vendor cadangan 

yang terhitung murah. Adapun kendala yang lain adalah tidak adanya 

pemisahan tugas, perusahaan harus lebih memperhatikan tugas para karyawan, 

untuk mengantisipasi adanya double job sehingga karyawan melaksanakan 

tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Kendala terakhir yang 

dihadapi perusahaan adalah adanya barang reject yang tidak terkoordinir. 

Dengan adanya kendala ini perusahaan dituntut untuk lebih mengawasi barang 

reject tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan yaitu dengan cara membuat 

catatan khusus tentang barang reject agar jumlah barang tersebut dapat 



diketahui dan mudah diawasi. Adapun cara lain yang dapat ditempuh yaitu 

dengan cara menjual barang tersebut dengan memberikan potongan harga 

yang sesuai, dengan demikian barang reject tersebut tidak menumpuk di 

dalam gudang. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir pada perusahaan Sahira Sport 

Fashion, penulis menilai bahwa prosedur penjualan tunai Sahira Sport Fashion 

telah berjalan dengan baik, tetapi masih ada hal yang harus ditingkatkan sehingga 

pelaksanaan proses penjualan dapat menjadi lebih baik lagi, seperti pemisahan 

barang reject. Barang reject seharusnya dipisahkan dengan barang yang tidak 

reject untuk mempermudah pengambilan barang yang dipesan oleh customer di 

dalam gudang serta untuk menghindari adanya penukaran barang akibat barang 

reject. 

 

 
Sahira Sport Fashion dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

 
Gambar III-1 Struktur Organisasi Perusahaan 
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