
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT.Pikiran Rakyat 

Bandung, serta hasil pembahasan yang didasarkan kepada teori-teori yang relevan 

dengan masalah yang dibahas, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan-

kesimpulan mengenai sistem informasi akuntansi penjualan iklan pada PT.Pikiran 

Rakyat Bandung, sebagai berikut: 

1. Adanya struktur organisasi perusahaan serta uraian tugas. Struktur 

organisasi pada PT.Pikiran Rakyat Bandung menunjukan adanya pemisahan 

fungsi atau pemisahan tugas yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

bagian yang mulai dari menangani penerimaan pemasangan iklan, 

melakukan penagihan, sampai bagian yang melaksanakan pencatatan. 

Struktur organisasi pada PT.Pikiran Rakyat Bandung dilengkapi dengan 

uraian tugas secara tertulis sehingga tanggung jawab dan wewenang 

masing-masing bagian menjadi jelas. Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa struktur organisasi dan uraian tugas dalam siklus penjualan iklan 

telah efektif. 

2. Adanya sistem prosedur penjualan iklan yang jelas dan memadai. 

Perusahaan telah menetapkan sistem prosedur penjualan iklan secara 

tertulis dimana di dalamnya secara jelas menunjukan tugas masing-masing 

bagian, mulai dari bagian penerimaan pemasangan iklan sampai dengan 

bagian pemuatan, penagihan piutang, dan berakhir pada pelaporan. Serta 



sistem yang berjalan dalam penjualan iklan pada PT. Pikiran rakyat Bandung 

telah memenuhi syarat daripada tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu: 

a. Untuk meningkatkan informasi, dimana informasi yang didapat tepat 

guna (relevan) dan terpercaya (akurat). 

b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek, dimana internal cek 

dibutuhkan untuk mengamankan harta perusahaan. 

c. Untuk menekan biaya tata usaha, sistem informasi akuntansi penjualan 

harus membantu perusahaan untuk menekan biaya-biaya yang tidak 

berhubungan dengan prosedur penjualan. Sehingga biaya yang 

dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang didapat dari penyusunan 

sistem informasi akuntansi.   

Berdasarkan teori diatas dan dari hasil pengamatan penulis, maka analisa 

terhadap sistem informasi akuntansi penjualan iklan, dapat disimpulkan 

bahwa prosedur penjualan iklan pada PT. Pikiran Rakyat Bandung 

umumnya telah memadai dan efektif karena . Dengan demikian identifikasi 

masalah mengenai memadainya kegiatan penjualan iklan telah terjawab.   

3. Formulir dan catatan yang digunakan menggunakan sistem prenumbered  

atau penomoran dan dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan 

penggunaan dan dapat mencegah terjadinya kesalahan. Dalam melakukan 

pencatatan atas data penjualan telah menggunakan sistem komputerisasi 

sehingga pencatatan dapat dilakukan lebih cepat dan dapat mengurangi 

kesalahan atas informasi dari laporan keuangan.  

4. Pada setiap akhir bulan semua catatan yang ada di bagian akuntansi 

diadakan rekonsiliasi catatan-catatan buku kas harian atau dengan buku 



besar. Ini menunjukan dalam penagihan piutang sudah berjalan dengan 

baik. 

5. Selain prosedur penjualan iklan telah memadai tetapi masih ada  beberapa 

hambatan atau kelemahan yaitu: 

a. Sistem pencatatan telah mengunakan sistem komputerisasi, tetapi 

komputer yang digunakan masih ada beberapa yang sudah tidak sesuai 

dengan standar perusahaan. 

b. Masih banyak biro-biro iklan yang tidak bisa membayar piutang tepat 

pada waktunya dan tidak ada sanksi tegas atas kejadian ini. 

c. Pada bagian penagihan khususnya kolektor tidak datang tepat pada 

waktunya atau tidak sesuai dengan waktu jam kantor, sehingga dapat 

menghambat proses penagihan piutang para pemasang iklan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa maka penulis 

mencoba memberikan beberapa saran pada PT.Pikiran Rakyat Bandung, dengan 

tidak mengurangi rasa hormat dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, penulis 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

• Mengganti atau meremajakan komputer-komputer yang sudah tidak sesuai 

agar tidak menghambat prosedur pencatatan atau proses penginputan data. 

• Memberi sanksi yang tegas pada biro-biro iklan yang mangkir membayar 

piutangnya, untuk meminimalisir piutang tak tertagih. 

• Memberikan sanksi yang tegas kepada para karyawan yang datang tidak 

tepat pada waktunya, agar tidak menghambat pekerjaan bagian lain. 

Sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada para konsumennya. 



• Para pegawai di lingkungan PT.Pikiran Rakyat Bandung memiliki latar 

belakang pendidikan formal yang berbeda. Sehingga perusahaan harus 

sering mengadakan seminar, training, penataran, serta pendidikan dan 

pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawainya.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


