
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kerja praktik serta melaksanakan tinjauan yang dilakukan 

pada PT Pikiran Rakyat Bandung tentang sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit koran pikiran rakyat penulis menyimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi yang diterapkan sudah cukup memadai dan beroperasi sesuai dengan 

yang ditetapkan perusahaan. 

PT Pikiran Rakyat Bandung yang bergerak dalam bidang industri informasi 

telah ikut memajukan kecerdasan bangsa dengan menyajikan berbagai ilmu 

yang dapat di ambil dari informasi yang telah disajikan dalam bentuk koran 

harian umum.  

Kesimpulan yang di peroleh oleh penulis adalah sebagai berikut :  

1. Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan kredit diselenggarakan 

secara komputerisasi tetapi masih ada juga yang diselenggarakan secara 

manual seperti laporan penjualan agen. Hal ini dikarenakan tidak semua 

agen menggunakan komputer dalam mencatat semua transaksi 

penjualannya sehingga untuk menyamakannya PT Pikiran Rakyat 

Bandung memilih untuk menyelenggarakannya secara manual. 

2. Dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit, sistem 

pencatatannya memadai dan berjalan sesuai transaksi yang telah 

dilakukan sehingga dapat mengurangi adanya kecurangan dalam 

transaksi pada PT Pikiran Rakyat Bandung. Demikian pula sistem 

pelaporan yang dilaksanakan pun telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan perusahaan yaitu tepat waktu sehingga dapat mencerminkan 



laporan yang memberikan informasi tentang menurun atau meningkatnya 

penjualan dalam perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil tinjauan yang dilakukan pada PT Pikiran Rakyat Bandung penulis 

mencoba untuk memberikan saran, baik kepada PT Pikiran Rakyat Bandung 

sebagai bahan pertimbangan dan masukan maupun untuk pihak-pihak lain yang 

membutuhkan. 

Saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya dalam penggunaan formulir menerbitkan faktur 

penjualan. Hal ini untuk memperlancar jalan operasi perusahaan dalam 

melaksanakan sistem penjualan kredit atas koran yang di jual. 

2. Perusahaan sebaiknya mengoptimalkan kinerja para karyawan agar 

waktu luang yang ada dapat digunakan dan dimanfaat sebaik mungkin. 

Hal ini ditujukan untuk waktu kerja yang luang tidak terpakai sia-sia. 

3. Perusahaan juga sebaiknya menyusun strategi yang lebih bagus lagi 

untuk keberlangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan inovasi 

untuk menarik konsumen agar lebih tertarik untuk membaca harian umum 

pikiran rakyat mengingat pada jaman sekarang ini minat baca masyarakat 

menurun dengan adanya teknologi yang lebih cangih seperti televisi. 

4. Sebaiknya perusahaan menggunakan keterangan singkatan dalam 

flowchart dokumen yang telah diedarkan dan diberlakukan. 

 

 

 

 


