
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang dijalankan perusahaan telah 

memadai hal ini karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :  

1) Sumber Daya Manusia 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten  memiliki karyawan 

yang kompeten dan memiliki keahlian serta keterampilan untuk 

melaksanakan prosedur-prosedur penjualan.   

2) Alat 

PT. PLN dalam menjalankan aktivitas perusahaan, didukung dengan alat-

alat elektronik yang memadai, dapat mempercepat dan meningkatkan 

ketelitian pengolahan data, mempermudah komunikasi baik antara pihak 

perusahaan dengan pelanggan.  

3) Formulir 

Formulir yang di gunakan perusahaan telah memenuhi prinsip-prinsip 

dasar perancangan suatu formulir. Sedangkan formulir yang digunakan 

adalah formulir pelanggan atau dokumen dan catatan yang digunakan oleh 

masing –masing bagian yang terkait dalam penjualan jasa listrik  

4. Pengendalian internal atas penjualan jasa listrik yang dijalankan perusahaan 

telah efektif hal ini karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :  

1. Lingkungan pengendalian 

Nilai integritas yang dijunjung tinggi manajemen dan nilai etika yang 

diterapkan pada seluruh personel perusahaan yaing meliputi komitmen dan 

kompetensi, komite audit, struktur organisasi, prosedur dan kebijakan. 

2. Perkiraan Risiko 

Pelaksanaan dari perkiraan resiko, Manajamen PT PLN (Persero) 

melakukan adanya perubahan dalam lingkungan operasi, penetapan 

personel baru dalam aktivitas penjualan, perubahan system informasi 



penjualan, peningkatan aktivitas penjualan, dan penerapan teknologi baru 

dalam aktivitas penjualan.  

3. Aktivitas Pengendalian 

Pemisahaan fungsi yang berdasarkan struktur organisasi yang ada di 

perusahaan sehigga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya. 

Serta aktivitas pengendalian penjualan dapat berjalan dengan baik, maka 

harus ada otorasi yang tepat dan memadai dalam melaksanakan aktivitas 

penjualan.  

4. Informasi dan Komunikasi 

Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten telah 

terdapat informasi tentang sistem pelaporan yang meliputi transfer input 

atau pemasukan data dari hasil penjualan rekening yang dibayar pelanggan 

ditempat yang bukan wilayahnya dan transfer output atau pemasukan data 

penerimaan hasil penjualan rekening oleh wilayah yang bukan wilayah 

pembayaran pelanggan kepada wilayah pembayaran rekening sebenarnya. 

5. Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian atas penjualan jasa listrik hal ini hsl ini dapat diluhat dari 

tercapainya tujuan pengendalian internal penjualan yang memadai meliputi : 

a) Pencatatan penjualan cukup memadai dinilai dari transaksi penjualan jasa 

listrik yang terjadi dilaporkan dengan tepat waktu, akurat dan lengkap 

karena setiap transaksi penjualan jasa listrik yang dicatat dengan segera 

dan berdasarkan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang telah 

diotorisasi serta pencatatan dilaksanakan secara komputerisasi yang dapat 

mengurangi waktu pengerjaan dan perhitungan yang lebih akurat 

b) Transaksi penjualan diotorisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 

keberadaan jumlah saldo yang sesuai. Otorisasi penjualan pada PT PLN 

(Persero) oleh bagian Akuntansi, bagian Niaga dan bagian penjualan. 

Sistem komputerisasi transaksi penjualan telah dicatat dengan sangat baik 

dan pemrosesan data untuk laporan keuangan atas hasil penjualan dapat di 

transper melalui data komputer. 



c) Transaksi penjualan jasa listrik dicatat dan dilaporkan dengan tepat waktu, 

akurat dan lengkap karena setiap transaksi penjualan jasa listrik yang 

dicatat berdasarkan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang telah 

diotorisasi serta pencatatan dilaksanakan secara komputerisasi.  

d) Klasifikasi penjualan diklasifikasikan berdasarkan data Golongan dan 

tariff.  

e) Transaksi penjualan telah dimasukan dengan benar dalam buku pembantu 

dan diikhtisarkan dengan benar. Hal ini dilakukan sebelum data yang telah 

dicatat dikumpulkan pada setiap unit Pelayanan Pelanggan, kemudian 

dikirim ke bagian penjualan setiap satu bulan sekali.  

 

5.1 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, penulis mencoba untuk 

mengemukakan saran-saran yang dimaksudkan untuk memberikan bahan 

pertimabang pada perusahaan dalam meningkatkan pelaksanaan sitem informasi 

akuntansi dan pengendalian internal penjualan yang ada, terutama dalam hal : 

1) Penerimaan atas jumlah uang pertama kali dari pelanggan baru untuk 

pembayaran pemasangan jaringan listrik, harus dilaporkan kebagian 

keuangan untuk dicatat sebagai pendapatan. Hingga diharapkan tidak 

terjadinya penggelapan uang pelanggan oleh bagian kassa atau loket, 

dan ini merupakan suatu kelemahan pada internal kontrol dalam 

realisasi proses penerimaan pemasangan jasa listrik bagi pelanggan 

baru.   

2)  Dalam prosedur survei penyambungan instalasi listrik pelanggan baru 

saat ini terjadi dua survei yaitu survei wilayah calon pelanggan 

mengenai posisi keadaan tiang dan gardu, dan survei intaslasi listrik 

dalam rumah konsumen. Sebaiknya dilakukan bersamaan untuk 

mengurangi waktu tenggang surat jawaban dan biaya pekerjaannya 

lebih efektif dan efesien.   

 


