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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT. 

Pelinda Sarana Sukses, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dokumen penjualan PT. Pelinda Sarana Sukses 

Setiap aktivitas penjualan yang dilakukan oleh PT. Pelinda Sarana Sukses 

pada prosedur penjualan sudah memiliki dokumen penjualan tersendiri yang 

terpisah, yaitu: 

1) Dibuat singkat, jelas, dan informatif 

2) Bernomor urut cetak (Prenumbered) 

3) Rangkap dan tembus 

4) Setiap rangkap berbeda warna  

5) Disetiap dokumen ada otorisasi 

Pencatatan dan pengurutan dokumen yang akurat akan mencegah 

perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perusahaan. 

Dalam hal ini PT. Pelinda Sarana Sukses telah melaksanakan prosedur 

penjualan secara memadai sehingga penjualan dapat berjalan efektif. Hal ini 

terbukti dari penggunaan dokumen penjualan dalam aktivitas penjualan. 

 

 

 



Universitas Kristen Maranatha

SIMPULAN DAN SARAN                                                                              69 

2. Peranan dokumen penjualan terhadap keamanan harta perusahaan 

Dari hasil pengujian hipotesa, menunjukkan bahwa dokumen peenjuala 

yang diterapkan PT. Pelinda Sarana Sukses tidak berpengaruh terhadap keamanan 

harta perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dan dijelaskan sebagai berikut yang 

dilakukan oleh salesman karena salesman memegang peranan penting dalam 

transaksi penjualan baik dalam penerimaan order, permintaan barang kepada 

bagian gudang, penagihan maupun melakukan pengiriman barang ke customer. 

Hasil analisa regresi menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,074 > 

0,05 dan hubungan hasil statistic t hitung dan statistic t tabel (1,835 < 2,018), 

maka Ho dapat diterima, atau dengan kata lain H1 ditolak. Hal ini berarti hipotesis 

yang penulis kemukakan pada Bab 1, yaitu “tidak ada pengaruh antara 

penggunaan dokumen penjualan terhadap keamanan harta perusahaan” dengan 

persamaan regresi dibawah ini: 

y = a + b x 

y = 15,777 + 0,39 x 

 

5.2. Saran dan Implikasi 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada PT. Pelinda Sarana Sukses, 

maka penulis ingin memberikan saran perbaikan yang bermanfaat bagi PT. 

Pelinda Sarana Sukses. Saran yang dianjurkan adalah berdasarkan hasil hipotesa, 

peranan dokumen tidak berpengaruh terhadap keamanan harta ditujukan hanya 

meneliti pada PT. Pelinda Sarana Sukses tetapi kemungkinan besar akan 

bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan lain.  
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1. Untuk mengurangi kecurangan terjadinya penyalahgunaan tugas dan tanggung 

jawab dilakukan oleh seorang salesman karena tidak adanya bagian 

pengendalian internal secara khusus, maka dibutuhkan staf yang khusus 

menangani pengendalian internal perusahaan dan salesman hanya diberikan 

wewenang untuk menerima order dan pengiriman barang sedangkan 

penagihan dilakukan oleh debt collector, permintaan barang dilakukan oleh 

bagian administrasi penjualan. 

2. Bagian akuntansi perlu menyimpan bukti pembayaran dan melakukan 

pengecekan ulang, apakah penjualan dilakukan secara kredit atau tunai. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat untuk perusahaan – perusahaan 

lain. 


