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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

bahwa sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan belum efektif dan 

bermanfaat dalam menunjang efektivitas penjualan, yaitu : 

1. Adanya sumber daya menusia yang handal dan peralatan yang 

mendukung aktivitas penjualan. Hal ini terlihat dari terdapatnya orang-

orang yang ahli dalam bidang penjualan dan diberikannya pelatihan-

pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

2. Adanya data atau formulir-formulir yang sudah memenuhi prinsip-prinsip 

pengendalian, yang telah dibuat secara rangkap, diberikannya nomor urut 

dan pendistribusiannya yang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku 

dalam perusahaan, yaitu : formulir penerimaan pesanan, formulir 

penjualan, formulir pengiriman barang, formulir penagihan. 

3. Adanya informasi-informasi maupun laporan mengenai efektivitas 

penjualan yang dibutuhkan oleh bagian-bagian yang berhubungan dengan 

efektivitas penjualan yaitu : bagian penjualan, bagian keuangan, bagian 

gudang, bagian pengiriman, bagian penagian. 

4. Prosedur penjualan tunai yaitu : prosedur order penjualan, prosedur 

penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan 

penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan 

penerimaan kas, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. 

  CV Mekar Plastik masih memiliki kelemahan pada saat pelaksanaannya, 

sistem informasi akuntansi penjualan belum menggunakan proses komputer, 

sehingga sering terjadi keterlambatan dalam informasi kebutuhan barang para 

pelanggan, maka order penjualan sering tidak terpenuhi dan konsumen sering 

kali komplain, karena sering terjadi keterlambatan dalam hal pengiriman barang. 
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Tentu saja sedikit terhambatnya efektivitas penjualan dapat 

mempengaruhi aktivitas lainnya, seperti tertundanya pembayaran yang dilakukan 

oleh para pelanggan yang mengakibatkan pembelian bahan baku jadi sedikit 

tertunda juga karena masalah keuangan sedangkan produksi harus berjalan terus 

apabila mesin yang seharusnya berjalan terus tapi suatu saat tidak berjalan. Hal 

itu dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin produksi, ini menunjukkan 

bahwa harus ada  biaya untuk perbaikan mesin yersebut. Apabila mesin rusak 

produksi-produksi untuk supplier atau konsumen yang lain dapat terganggu, 

karena hal itulah yang menyebabkan efektivitas penjualan dapat sedikit 

terhambat. 

 

5.2 Saran 

 Bedasarkan pada simpulan di atas penulis ingin memberikan beberapa 

saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan untuk menjaga kondisi 

perusahaan dalam menunjang efektivitas penjualan. 

1. Melihat bahwa perusahaan belum menggunakan sistem komputerize yang 

berbasis EDP (Electronik Data Processing), maka diusahakan untuk 

kedepan peusahaan sudah menggunakan sistem computerize, karena jika 

belum menggunakan sistem tersebut maka perusahaan akan menemui 

kesulitan yaitu bagian marketing selalu mengecek terlebih dahulu 

kebagian gudang atau hambatannya yaitu karena bagian marketing, 

bagian keuangan, dan bagian gudang belum on-line. 

2. Diusahakan perusahaan dapat meyimpan stock barang yang lebih supaya 

dapat memenuhi pesanan konsumen atau supplier, karena saat ini 

perusahaan setiap kali ada pesanan bagian marketing selalu mengecek 

pada bagian gudang untuk melihat stock barang. 

3. Penulis menyarankan agar CV Mekar Plastik Industri selalu melakukan 

evaluasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi penjualan yang sedang 

berjalan , agar apabila ada perubahan yang terjadi dapat segera ditindak 

lanjuti dengan cepat. 

  


