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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan oleh penulis atas data yang 

diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan kredit untuk distributor luar 

pulau pada PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk (Perseroan) sudah cukup baik dan 

memadai serta mengandung prinsip-prinsip dasar pengendalian internal, hal 

ini dapat dilihat dari : 

- Pemisahan fungsi yang terkait dengan prosedur-prosedur penjualan kredit. 

Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit untuk distributor luar pulau pada PT Ultrajaya 

Milk Industry, Tbk (Perseroan), yaitu: fungsi penjualan yang dilaksanakan 

oleh HOS, fungsi pengiriman yang dilaksanakan oleh Logistik, fungsi 

gudang yang dilaksanakan oleh Gudang Pusat, serta fungsi akuntansi dan 

keuangan dilaksanakan oleh Kasir yang melaksanakan fungsi keuangan 

dan Bagian Akuntansi yang melaksanakan fungsi akuntansi. Sedangkan 

prosedur-prosedur yang terkait dengan pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit untuk distributor luar pulau pada PT Ultrajaya 

Milk Industry, Tbk yaitu prosedur penerimaan pesanan, prosedur 

pengiriman barang, prosedur penagihan piutang, prosedur penerimaan kas, 

prosedur pencatatan dan pelaporan, serta prosedur pengeluaran kas yang 
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menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (Electronic Data 

Processing atau EDP). 

- Sistem pengolahan data elektronik yang dipakai oleh  Perseroan yaitu 

sistem pengolahan data elektronik yang menggunakan software SAP 

(System Application Product), dengan metode pengolahan data secara on-

line dan real time processing, telah dilaksanakan dengan baik meskipun 

belum sepenuhnya. 

- Data-data baik berupa dokumen maupun catatan yang digunakan oleh           

PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk (Perseroan) secara umum telah cukup 

memadai, ditandai dengan adanya dokumen yang dibuat rangkap dan 

bernomor seri, penggunaan catatan akuntansi untuk menjamin setiap 

peristiwa atau transaksi akuntansi yang terjadi telah dicatat dengan tepat, 

serta pendistribusian dokumen yang telah sesuai dengan prosedur yang 

berlaku dalam Perseroan. 

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem informasi akuntansi penjualan 

kredit untuk distributor luar pulau pada PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk 

(Perseroan) masih dapat ditangani dengan baik sehingga kemungkinan 

timbulnya risiko kerugian masih dapat dihindari. Adapun kendala-kendala 

tersebut antara lain: 

- Keterlambatan Distributor dalam mengirimkan CMO kepada Bagian Order 

- Bank Garansi Limit 

- Persediaan di gudang pusat tidak sama dengan order pengiriman 

- Kondisi angkutan yang ternyata kurang baik 
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- Jadwal pelayaran yang tidak tepat 

- Kesalahan Kasir dalam memasukkan data atas penerimaan kas karena 

terlalu banyaknya transaksi dalam rekening koran 

- Transaksi pelunasan piutang belum tercatat di dalam file induk pelanggan. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai bahan masukan pada PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk 

(Perseroan) antara lain: 

1. Di dalam melaksanakan penjualan kredit untuk distributor luar pulau 

sebaiknya Perseroan lebih selektif dalam menganalisis kondisi Distributor 

sebelum aktivitas penjualan kredit ini dilakukan.  

2. Agar fungsi yang dilaksanakan oleh Bagian Order dapat berjalan dengan 

lancar, sebaiknya Bagian Order melakukan pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada Distributor agar mengirimkan CMO sebelum waktu yang telah 

ditentukan agar CMO sampai di Perseroan tepat pada waktunya untuk 

diproses. 

3. Sebelum waktu pengiriman, sebaiknya Bagian Logistik melakukan 

pengecekan atas ketersediaan barang di gudang pusat agar pada saat 

pengiriman, barang yang tersedia di gudang pusat sesuai dengan barang yang 

dipesan oleh Distributor. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya koordinasi yang 

baik antara Bagian Order dengan Bagian Logistik di dalam pemenuhan produk 

yang akan dikirimkan kepada Distributor sesuai dengan order penjualan. 
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4. Dalam memilih Ekspedisi dan Pelayaran yang akan digunakan untuk 

melakukan pengiriman barang kepada Distributor, sebaiknya Perseroan lebih 

selektif. Baik mengenai kondisi fisik dari angkutan, maupun mengenai kinerja 

dari Ekspedisi dan Pelayaran tersebut.  

5. Sebaiknya proses pengendalian internal di dalam pelaksanaan prosedur-

prosedur yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

untuk distributor luar pulau pada PT Ultrajaya Milk Industry, Tbk (Perseroan) 

dapat ditingkatkan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan, kecurangan, 

maupun penyelewengan yang akan menghambat kelancaran aktivitas 

penjualan kredit bahkan menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan 

bagi Perseroan dapat dicegah dan ditindaklanjuti sedini mungkin.  

 

 


