
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan tentang 

peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam menunjang efektivitas 

penjualan kredit pada PT “X”, dapat penulis simpulkan bahwa: 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang diterapkan perusahaan sudah cukup 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Adanya Sistem Informasi Akuntansi Penjualan kredit yang efektif pada PT 

“X”.  Hal ini didukung dengan tersedianya komponen-komponen pendukung 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang efektif dan memadai. 

2. Tercapainya tujuan penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan kredit 

serta dapat memberi nilai tambah (value added) bagi perusahaan. 

Tujuan-tujuan tersebut meliputi: 

4. Meningkatkan Informasi Penjualan Kredit 

Dengan tersedianya komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan kredit yang efektif dapat meningkatkan informasi penjualan 

kredit pada PT “X”. Hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan yang 

dihasilkan dalam menunjang proses pembuatan keputusan oleh pihak 

manajemen. 

5. Meningkatkan metode internal check dan pengendalian 



 

Dengan tersedianya komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan kredit yang memadai dapat meningkatkan metode internal 

check dan pengendalian pada PT “X”. 

Hal ini dapat terlihat dari adanya pengendalian dalam setiap komponen-

komponen Sistem Informasi Akuntansi Penjualan kredit yang dijalankan 

oleh PT “X” 

6. Menekan biaya-biaya 

Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi yang memadai serta 

penggunaan komputer pada PT “X” maka hal tersebut dapat meningkatkan 

efisiensi penjualan kredit karena selain dapat mempersingkat waktu 

pemenuhan pesanan pelanggan juga dapat memotong biaya-biaya 

administrasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan penjualannya. 

Dan nilai tambah (value added) yang dihasilkannya meliputi: 

a. Meningkatnya efisiensi penjualan kredit karena selain dapat 

mempersingkat waktu pemenuhan pesanan pelanggan juga dapat 

memotong biaya-biaya administrasi yang digunakan dalam proses 

pelaksanaan penjualannya.  

b. Dengan adanya Sistem Informasi yang memadai pada PT “X” dan 

didukung software yang dipergunakan, data-data dan informasi-informasi 

yang tersedia dapat diketahui secara langsung untuk memudahkan 

operasional penjualan kredit. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan data 

dan informasi yang dibutuhkan dalam pengevaluasian dan pengambilan 



 

keputusan oleh manajemen atau pimpinan dalam meningkatkan 

pengelolaan penjualannya. 

c. Meningkatknya kualitas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada 

konsumen/ outlet.  Hal ini tercapai melalui adanya pemrosesan pesanan 

penjualan yang lebih cepat sehingga barang-barang pesanan dari 

konsumen/ outlet dapat terkirim tepat waktu. 

d. Dengan adanya Sistem Informasi yang memadai pada PT “X”, hal tersebut 

dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan akan proses 

dan prosedur penjualan pada PT “X” sehingga dapat menghindari 

terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. 

Namun demikian pada PT “X” masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu: 

1. Bagian gudang belum menggunakan komputer dalam operasionalnya sehingga 

setiap terdapat pesanan dari konsumen/ outlet, bagian administrasi penjualan 

tidak selalu harus menanyakan mengenai ketersediaan barang terlebih dahulu 

kepada bagian gudang. Hal ini dapat mempercepat pemesanan atas barang 

yang belum tersedia untuk memenuhi pesanan konsumen dan keperluan 

logistik. 

2. Belum adanya prosedur yang tersusun secara tertulis sehingga jika terjadi 

perputaran karyawan atau ada karyawan yang tidak masuk seringkali 

pelaksanaan prosedur kurang berjalan dengan baik  

3. Kurangnya kolom otorisasi dan pengendalian pada faktur penjualan sehingga 

dibutuhkan tambahan seperti formulir penerimaan barang oleh pengirim dan 

belum ada otorisasi dari penyiap barang dan bagian akuntansi sehingga jika 



 

kurang dapat ditelusuri jika ada barang yang hilang di gudang dan 

memungkinkan dikeluarkannya faktur yang tidak memenuhi syarat. Pada PT 

“X”, faktur diotorisasi oleh bagian administrasi penjualan dan pembeli saja. 

Hal ini dinilai kurang efektif dan eisien.  

 

5.2. Saran 

Untuk mengatasi beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penjualan yang 

menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT “X”, penulis ingin 

mengajukan saran-saran sebagai berikut:  

1. Disediakannya komputer pada bagian gudang untuk mempersingkat waktu 

pengolahan data serta untuk menyediakan laporan yang selalu up date 

mengenai ketersediaan dan perputaran barang di gudang. 

2. Adanya prosedur yang tertulis dan dapat dilihat oleh karyawan sehingga 

dapat memudahkan karyawan dalam melakukan proses penjualan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

3. Pada faktur penjualan perlu ditambahkan kolom otorisasi dari penyiap 

barang, pengirim barang, dan bagian akuntansi sehingga pngendalian 

terhadap faktur penjualan dapat lebih efektif dan efisien serta dapat 

mengurangi penggunaan formulir tambahan lainnya. 

 

 

 

 


