
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Divisi Filateli, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Penjualan Benda Filateli pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Divisi Filateli. 

Sistem akuntansi penjualan yang diterapkan oleh PT. Pos Indonesia 

(Persero) Divisi Filateli sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan 

adanya sistem penjualan secara langsung dan tidak langsung. Selain itu adanya 

fungsi yang terkait dalam penjualan benda filateli yang meliputi: fungsi penjualan, 

fungsi keuangan/bendaharawan, fungsi gudang, fungsi ekspedisi, dan fungsi 

akuntansi.  

Pelaksanaan penjualan benda filateli pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Divisi Filateli pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Walaupun masih terdapat hambatan dan masalah dalam 

pelaksanaan distribusi benda filateli tetapi masalah tersebut tidak berpengaruh 

besar terhadap kelancaran pelaksanaan penjualan benda filateli.  
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2. Pelaksanaan Pengendalian Intern Penjualan Benda Filateli pada PT. 

Pos Indonesia (Persero) Divisi Filateli.  

Pelaksanaan pengendalian intern penjualan benda filateli pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) Divisi Filateli sudah cukup memadai dan terlaksana dengan 

baik, hal ini didukung oleh unsur-unsur pengendalian intern yaitu adanya 

pemisahan fungsi dalam aktivitas penjualan, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan yang telah dijalankan dengan baik, selain itu ditunjang dengan adanya 

praktik yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 

jawabnya, sehingga pengendalian intern penjualan  dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 

 
5.2 Saran 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran 

yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kemajuan Stratejik Unit Bisnis 

Filateli, yang diantaranya: 

1. Dalam pencatatan penjualan benda filateli/prangko masih bersifat manual, 

sebaiknya digunakan sistem komputerisasi agar lebih efektif.  

2. Stratejik Unit Bisnis Filateli sebaiknya ketepatan, kecepatan, dan kepastian 

pendistribusian benda-benda filateli/prangko ke konsumen baik yang berada di 

dalam negeri maupun di luar negeri dapat ditingkatkan dan apabila ada 

keterlambatan pendistribusian sebaiknya ada pemberitahuan terlebih dahulu. 

3. Stratejik Unit Bisnis Filateli disarankan membuat suatu program untuk 

mensosialisasikan benda filateli/prangko kepada masyarakat dan memberikan 
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informasi serta manfaatnya tentang benda filateli agar mereka lebih tertarik 

untuk membelinya dan bergabung menjadi filatelis. 

4. Bagian pengawasan umum harus lebih memperhatikan pengiriman barang 

yang dilakukan oleh bagian ekspedisi, sehingga keterlambatan pengiriman 

barang dapat diminimalkan. 

5. Manajer Stratejik Unit Bisnis Filateli sebaiknya memberikan sanksi kerja 

kepada karyawan yang tidak tepat waktu dan yang lalai dalam melakukan 

tugasnya. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan disiplin kerja dalam 

perusahaan. 
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