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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan informasi yang didapat selam penelitian dan pembahasan 

yang telah penulis lakukan di PT. Ochiai Menara Indonesia, PT. Zeus Prima Garda, dan 

PT. “C” mengenai pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan dan pengendalian 

penjualan serta peranan sistem informasi akuntansi penjualan dalam menunjang 

efekitivitas pengendalian, maka simpulan sebagai berikut:  

1. a. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. Ochiai Menara 

Indonesia telah memadai. Hal ini didukung dengan dipenuhinya unsur-unsur 

sistem informasi akuntansi penjualan yang dapat menunjang pengendalian 

internal atas penjualan dengan persentase sebesar 92% . Dengan demikian jelaslah 

bahwa unsur-unsur pengendalian dan tujuan-tujuan pengendalian internal 

penjualan yang diterapkan oleh PT Ochiai  telah memadai, hal ini didukung 

dengan persentase sebesar 88,23%. Dapat penulis simpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi penjualan yang ada di PT Ochiai Menara Indonesia berperan 

terhadap efektivitas pengendalian internal penjualan. Hal ini didukung dengan 

persentase sebesar 89,29% 

b. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. Zeus Prima Garda 

telah memadai. Hal ini didukung dengan dipenuhinya unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi penjualan yang dapat menunjang pengendalian internal atas 

penjualan dengan persentase sebesar 85% . Dengan demikian jelaslah bahwa 

unsur-unsur pengendalian dan tujuan-tujuan pengendalian internal penjualan yang 

diterapkan oleh PT Zeus  telah memadai, hal ini didukung dengan persentase 

sebesar 86,47%. Dapat penulis simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi 

penjualan yang ada di PT Zeus Prima Garda berperan terhadap efektivitas 

pengendalian internal penjualan. Hal ini didukung dengan persentase sebesar 

86,05% 

c. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. “C” telah memadai. 

Hal ini didukung dengan dipenuhinya unsur-unsur sistem informasi akuntansi 
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penjualan yang dapat menunjang pengendalian internal atas penjualan dengan 

persentase sebesar 85,00%. Dengan demikian jelaslah bahwa unsur-unsur 

pengendalian dan tujuan-tujuan pengendalian internal penjualan yang diterapkan 

oleh PT “C”  telah cukup memadai, hal ini didukung dengan persentase sebesar 

60,14%. Dapat penulis simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan 

yang ada di PT “C” Indonesia berperan terhadap efektivitas pengendalian internal 

penjualan. Hal ini didukung dengan persentase sebesar 84,08%. 

 

2. Sistem informasi akuntansi penjualan sangat berperan besar terhadap efektivitas 

sistem pengendalian internal penjualan. Hal ini didukung oleh adanya unsur-unsur 

pengendalian internal ; 

a. Adanya lingkungan pengendalian yang memadai berupa manajemen dan 

kegiatan yang telah dilaksanakan denga baik oleh setiap karyawan, struktur 

organisasi yang jelas, adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

yang jelas. 

b. Adanya penetapan resiko yang timbul sehingga perusahaan dapat 

mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola resiko yang mungkin timbul 

sehingga perusahaan dapat mengantisipasinya. 

c. Adanya aktivitas pengendalian berupa pengendalian penampilan kerja, 

pengendalian fisik atas aset dan adanya pemisahan tugas yang  sudah jelas 

dan dimengerti oleh karyawan. 

d. Adanya sistem informasi  yang memadai yang terdiri dari Sistem informasi 

yang mencakup sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang 

diterapkan untuk mencatat, memproses, meringkas dan melaporkan seluruh 

transaksi organisasi. 

e. Adanya  pemantauan yang memadai dimana pelaksanaan pemantauan 

dilakukan oleh deputi pimpinan bidang kepegawaian dengan cara 

memonitor aktifitas-aktifitas dan melakukan penilaian serta mengadakan 

perbaikan yang diperlukan. Dilakukannya pengawasan agar tidak terjadi 

penyimpangan laporan atas aktifitas penjualan. 
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Namun demikian, ada beberapa kelemahan yang sifatnya penting sehingga perlu 

diperhatikan dan perlu dilakukan perbaikan, yaitu : 

1. Masih terdapat rangkapan tugas yaitu pada bagian GM commercial 

merangkap bagian finance, sales administration, bagian HRD. Lalu bagian 

procurement merangkap bagian contracting. 

2.   Pembagian wewenang dan tanggung jawab pegawai masih belum jelas. 

3.   Tidak adanya fungsi kredit dan fungsi penagihan. 

4. Seringkali terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang berkaitan 

dengan aktivitas penjualan. 

5.   Kurangnya tindak lanjut terhadap piutang-piutang yang telah jatuh tempo. 

6. Minimnya perhatian perusahaan terhadap fasilitas yang digunakan oleh 

bagian administrasi penjualan. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang penulis 

lakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan 

manfaat dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menigkatkan efektivitas 

pengendalian internal penjualan dimasa mendatang. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian pada PT. 

Ochiai Menara Indonesia, PT. Zeus, PT.”C” adalah sebagai berikut : 

1.   Pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas penjualan, khususnya bagian 

administrasi penjualan agar memperhatikan lebih lagi terhadap proses 

pemasukkan data penjualan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam 

memasukkan data. 

2.   Agar tidak terjadi adanya piutang yang tak tertagih, maka diharapkan direktur 

perusahaan memeriksa riwayat atau catatan piutang pembeli dimasa lalu, sehingga 

dapat diambil keputusan memberi atau menolak permohonan kredit dari pembeli. 

Hal ini dapat dilakukan untuk dapat mengantisipasi risiko adanya piutang yang 

tak tertagih, 
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3.   Sebaiknya perusahaan meningkatkan kemampuan tenaga administrasi melalui 

program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam 

bagian administrasi penjualan. Karena dengan hal ini kemampuan tenaga 

administrasi dalam melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan 

peralatan dan perlengkapan yang ada akan lebih efektif dan efisien.  

5.  Sebaiknya perusahaan segera merekrut pegawai baru, agar tidak terjadi 

rangkapan tugas dan kinerja pegawai pun akan meningkat. 

6.  Sebaiknya di buat uraian kerja yang tertulis, agar terdapat wewenang dan 

tanggung jawab pegawai yang jelas dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

7.   Sebaiknya perusahaan membuat bagian analisis kredit dan bagian penagihan, 

untuk mempermudah pekerjaan bagian finance dan memperkecil kemungkinan 

terjadinya kolusi ataupun human error. 

 


