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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

oleh penulis di PT. Sakura Jima, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit perusahaan belum memadai 

sehingga kurang menunjang efektivitas penjualan. Hal ini dapat dilihat dari 

format dokumen-dokumen yang masih belum lengkap, belum adanya 

kebijakan penjualan kredit yang tertulis yang bersangkutan dengan transaksi, 

belum adanya fungsi akuntansi yang berfungsi dengan baik.Selain itu, 

penerimaan kas PT. Sakura Jima masih sederhana dan masih belum efektif. Hal 

ini dapat dilihat dari faktur-faktur, surat jalan dan dokumen lain yang masih 

sederhana. Selain itu, pada PT. Sakura Jima masih terdapat penerimaan kas 

yang melebihi tanggal jatuh tempo, walaupun penerimaan kas yang melebihi 

tanggal jatuh tempo tersebut dibawah lima persen per tahun( masih dalam batas 

normal). 

2. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit menyediakan informasi yang 

akurat, berguna, tepat waktu untuk membantu manajemen dalam pengambilan 

keputusan. Ada beberapa hal yang mendukung tercapainya system informasi 
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akuntansi yang efektif dalam menunjang penerimaan kas atas piutang yaitu 

fungsi-fungsi yang terlibat dan dokumen-dokumen oleh masing-masing bagian. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas makan, penulis memberikan saran pada beberapa 

pihak: 

1. Pihak perusahaan 

Saran yang diberikan peneliti pada perusahaan antara lain:  

 Pemberian nomor urut yang tercetak untuk menghindari adanya 

kecurangan dalam perusahaan serta menghindari  penomoran ganda 

pada dokumen. 

 Adanya dokumen-dokumen dengan tembusan yang memadai sehingga 

memudahkan perusahaan untuk mengkontrol setiap transaksi yang 

terjadi. 

 Menerapkan logo atau lambang perusahaan yang berguna dalam 

pengesahan dokumen-dokumen serta mencegah adanya peniruan 

dokumen. 

 Perusahaan membuat kebijakan penjualan secara tertulis untuk 

mengawasi dan mengatur batas (limit) kredit, jatuh tempo pembayaran, 

pemilihan konsumen, dll. 
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 Meningkatkan fungsi akuntansi yang ada dalam perusahaan agar data 

perusahaan lebih mudah dilihat dan informasi yang dimiliki up-to-

date. 

 

2. Peneliti selanjutnya 

Bagi pihak yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, 

penulis memberikan beberapa saran antara lain: 

 Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian berikutnya dengan 

metode penelitian lain misalnya dengan kuesioner, dengan 

menggunakan indikator-indikator pengukuran, serta populasi atau 

sampel, atau dengan metode penelitian yang lain. 

 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan variable yang lebih kompleks dan objek penelitian yang 

berbeda. 


