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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Distriversa Buanamas maka penulis 

mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

- PT. Distriversa Buanamas telah melakukan pemeriksaan operasional yang 

berperan sangat baik terhadap sistem penjualan dimana menurut hasil kuesioner 

yang diisi oleh auditor internal perusahaan menunjukkan hasil sebesar 95,83%. 

Hasil ini didapat dengan memperhatikan 5 dimensi pemeriksaan operasional 

yaitu: 

1. tahap perencanaan 

2. tahap program kerja  

3. tahap pekerjaan lapangan  

4. tahap pengembangan atas temuan  

5. tahap pelaporan. 

- PT. Distriversa Buanamas telah menerapkan sistem penjualan yang efektif dan 

efisien dimana menurut hasil dari kuesioner yang diisi oleh manajer penjualan 

menunjukkan sebesar 95,23% aktivitas penjualan telah dilakukan sebagaimana 

mestinya. Hasil ini didapat dengan memperhatikan 8 dimensi fungsi yang terlibat 

dalam suatu sistem penjualan yaitu: 

1. Pemrosesan order pelanggan 

2. Persetujuan penjualan secara kredit 

3. Pengiriman barang   

4. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan. 
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5. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas 

6. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan     

7. Penghapusan piutang tak tertagih 

8. Penyisihan piutang tak tertagih 

Dari dua hasil penelitian tersebut penulis mendapatkan kesimpulan bahwa 

pemeriksaan operasional berperan sangat baik sehingga sistem penjualan yang ada 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang penulis pada PT. Distriversa Buanamas adalah sebagai berikut: 

- Sebaiknya perusahaan lebih selektif dan memperhatikan kualitas produk yang 

akan didistribusikan untuk menghindari terjadinya retur penjualan yang kadang 

masih terjadi dalam perusahaan. 

- Sebaiknya perusahaan menyisihkan piutang tak tertagih sehingga dapat 

memperlancar arus kas dan penerimaan, serta dapat diperhitungkan dalam 

membuat kebijakan baru terutama yang berkaitan dengan pemilihan calon 

pelanggan (yang akan memunculkan piutang). 

- PT. Distriversa Buanamas dapat mempertahankan kinerja yang sudah ada saat ini 

karena sudah terbukti memiliki peranan pemeriksaan operasional yang sangat 

baik sehingga sistem penjulalan dapat berjalan efektif dan efisien.  
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