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BAB V 
 

KESIMPULAN 
 
 

 
5.1 Kesimpulan 
 
      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada perusahaan kap 

lampu UNIVERSAL serta pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi penjualan yang diterapkan pada perusahaan UNIVERSAL cukup 

memadai sehingga dapat menunjang peningkatan pendapatan perusahaan. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada perusahaan cukup memadai. 

Hal tersebut didukung oleh bagian-bagian operasi yang ada dalam perusahaan, 

serta prosedur dan dokumen yang telah dirancang dan ditetapkan dengan baik. 

Contoh: perusahaan telah melaksanakan prosedur penjualan kredit dengan 

menggunakan dokumen-dokumen pendukung yang memadai seperti faktur 

penjualan, surat jalan, nota pesanan, dan tanda terima sementara. 

2) Pengelolaan penjualan yang diterapkan pada UNIVERSAL telah memadai. Hal 

ini dapat dilihat dari : 

a) Perencanaan penjualan yang meliputi perencanaan tujuan dan sasaran 

penjualan, perencanaan penyusunan target dan anggaran penjualan, dan 

perencanaan cara-cara pemasaran telah dilakukan  UNIVERSAL dan dalam 

pelaksanaannya telah mampu memenuhi target volume yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 



64 

b) Pelaksanaan penjualan pada UNIVERSAL dilakukan melalui kegiatan 

promosi dan pemberian bonus kepada para tenaga penjual. Hal ini mampu 

meningkatkan volume penjualan di UNIVERSAL. 

c) Pengelolaaan penjualan yang dilakukan pada UNIVERSAL telah memadai, 

hal ini dapat dinilai dari cara kerja karyawan dan para tenaga penjual yang 

pada umumnya lebih efektif, sehingga volume penjualan mengalami 

peningkatan dan telah mendekati target volume penjualan yang ingin dicapai 

perusahaan. 

3) Sistem informasi akuntansi penjualan berperan dalam meningkatkan 

pendapatan perusahaan, yang dapat dilihat dari : 

a) Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan yang telah memadai. 

b) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian penjualan yang dalam 

pelaksanaannya mampu meningkatkan volume dan pendapatan penjualan. 

      Dengan demikian sistem informasi akuntansi penjualan dan pengelolaan 

penjualan yang diterapkan UNIVERSAL secara umum telah memadai, namun ada 

beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Perangkapan fungsi yang dilakukan oleh kepala divisi pabrik dan barang jadi , 

kepala divisi gudang dan personalia, kepala divisi akuntansi dan keuangan. 

2. Formulir-formulir yang digunakan belum bernomor urut tercetak . 

 

5.2 Saran-saran 

      Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian serta 

pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka disini penulis mencoba untuk 



65 

mengemukakan saran-saran yang maksudnya sebagai pertimbangan pada 

perusahaan untuk lebih meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan 

UNIVERSAL. 

Penulis ingin menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perangkapan fungsi oleh satu orang sebaiknya dihindarkan, karena tugas yang 

terlalu banyak dan bervariasi yang dibebankan kepada satu orang dapat 

menyebabkan orang tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara 

efektif dan efisien. 

2. Formulir-formulir yang digunakan sebaiknya bernomor urut tercetak, hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kemungkinan 

kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan prosedur penjualan. 

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan 

kelemahan-kelemahan sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan 

UNIVERSAL dan penulis berharap semoga saran-saran ini dapat bermanfaat bagi 

UNIVERSAL guna menyempurnakan sistem informsasi akuntansi penjualan. 


