
BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang diperoleh dari CV. Karunia 

Citra Mandiri selama mengadakan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan 

dengan dilandasi teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Bahwa secara umum, CV. Karunia Citra Mandiri telah memiliki struktur organisasi 

yang cukup baik, dimana dalam struktur organisasi tersebut, telah digambarkan secara 

jelas hubungan antara tiap bagian, tanggung jawab tiap bagian, wewenang dari tiap 

bagian, dan pelaporan yang dilakukan oleh setiap bagian dalam menyelesaikan 

tugasnya masing-masing di perusahaan. Walaupun masih adanay jabatan rangkap. 

2. Peranan sistem informasi akuntansi sangat berperan penting dalam pengendalian 

internal penjualan kredir, dimana CV. Karunia Citra Mandiri memiliki prosedur-

prosedur yang memadai seperti yang telah dibahas diatas. Dengan adanya sistem 

akuntansi dalam pengendalian penjualan kredit, dapat menguji ketelitian  dan 

kebenaran data, dapat meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, khususnya pada 

penjualan kredit. 

Selain poin-poin diatas, penulis juga menyimpulkan adanya beberapa kelemahan 

yaitu sebagai berikut: 
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1. CV. Karunia Citra Mandiri tidak mempunyai batasan piutang, terlihat dari buku 

dealer yang piutangnya terus bertambah. 

2. Bagian Akuntansi tidak membuat laporan piutang macet kepada pimpinan 

3. Masih adanya dokumen yang tidak tembus copy seperti formulir bukti tanda 

terima order, formulir bukti penerimaan angsuran, dan formulir surat jalan.  

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis ajukan sebagai bahan pertimbangan untuk usaha 

perbaikan dan pengembangan perusahaan, setelah melakukan penelitian di CV. Karunia 

Citra Mandiri  adalah sebagai berikut: 

1. CV. Karunia Citra Mandiri sebaiknya mempunyai batasan piutang bagi para 

dealernya, sehingga dapat meminimalkan piutang yang tidak tertagih. 

2. Sebaiknya bagian akuntansi membuat aging scedule piutang dealer secara 

periodik, sehingga dapat diketahui dealer yang mana yang mempunyai piutang 

yang paling menumpuk, agar perusahaan dapat menindaklanjutinya. Pimpinan 

membutuhkan laporan ini sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. 

3. Sebaiknya semua formulir menggunakan formulir rangkap tembus copy 

4. CV. Karunia Citra Mandiri sebaiknya menyediakan formulir packing agar dapat 

memeriksa kembali apakah barang yang dikirmkan telah sesuai atau tidak. 

5. Sebaiknya CV. Karunia Citra Mandiri mempunyai bagian yang mengurusi 

penggagian karyawan. 
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