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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan data dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan 

berlandaskan pada teori-teori mengenai sistem informasi akuntansi penjualan dan pengendalian 

internal atas penjualan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem informasi 

akuntansi atas penjualan pada KANDATEL Sukabumi telah memadai. Hal ini dapat dilihat 

dengan adanya : 

1) Sistem informasi akuntansi yang diterapkan di KANDATEL Sukabumi sangat memadai. 

Hal ini dibuktikan dengan terdapat dan dilaksanakannya unsur-unsur sistem informasi 

akuntansi dan dilaksanakannya unsur-unsur tersebut dengan baik, yaitu orang, peralatan, 

formulir, catatan, laporan, dan prosedur-prosedur penjualan. 

2) Pengendalian internal yang diterapkan di KANDATEL Sukabumi sangat efektif. Hal ini 

terlihat dari tercapainya tujuan-tujuan pengendalian internal, yaitu keandalan pelaporan 

keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi-operasi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum 

dan peraturan-peraturan yang berlaku. 

3) Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan di KANDATEL Sukabumi  telah 

dapat menunjang efektivitas pengendalian internal atas penjualan. Hal ini terbukti dengan 

digunakannya orang, peralatan, formulir, catatan, laporan, dan prosedur-prosedur penjualan 

dalam menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan.  

4) Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan Jasa Telekomunikasi KANDATEL Sukabumi berperan dalam Menunjang 

Efektifitas Pengendalian Internal Penjualan. Dengan demikian, hipotesis yang telah penulis 

kemukakan pada bab I yaitu Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang diterapkan secara 

memadai dapat berperan dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan 

dapat diterima. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya kebijakan penjualan dibuat secara tertulis oleh pihak manajemen, sehingga 

pelaksanaan pengendalian internal dapat dilakukan dengan baik.  

2. Perlu adanya bagian analisa kredit secara khusus, sehingga penganalisaan dan 

pengotorisasian kredit tidak dilakukan oleh direktur, tetapi dilakukan oleh bagian analisa 

kredit. 

3. Perlu adanya  seorang internal auditor di dalam perusahaan sehingga dapat membantu 

manajemen dalam melakukan pengawasan dan penilaian efektivitas dan efisiensi kegiatan 

operasi perusahaan. 

4. Sebaiknya pada prosedur penjualan tunai, bagian keuangan mengirimkan formulir BPK 

kepada bagian gudang barang jadi, sehingga pengiriman barang  dilakukan berdasarkan bukti 

bahwa pembelian barang telah dibayar lunas. 

 

5.2. Saran 

 

1. Agar data Black List pelanggan yang memiliki tunggakan atau termasuk dalam black list 

tersedia di SISKA dan harus dilakukan pengecekan oleh petugas Customer Service. 

2. Pengisian, paraf dan tanggal pd checklist kelengkapan berkas serta pencatatan di log 

book dilakukan oleh off Wartel/net 

3. Aktivitasnya ada di Indirect Channel 

4. Daftar isoliran secara otomatis terbentuk di sistem 

 


