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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian, pengamatan, pengolahan, dan analisa yang 

dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen Penjualan pada PT. Ultrajaya Milk Industry telah memadai karena 

menghasilkan informasi penagihan yang akurat dan tepat dengan beberapa 

kebijakan yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pemerikasaan Dokumen 

Penjualan tersebut. Apabila unsur-unsur dari Dokumen Penjualan telah 

terlaksana, maka Unsur-unsur Dokumen Penjualan yang memadai adalah : 

a. Formulir Penjualan dan Bukti Penerimaan Kas sudah mendapat 

tembusan copy dengan beda warna untuk membedakannya sedangkan 

lainnya Formulir Penjualan sudah dirancang secara sederhana dan 

ringkas, sudah bernomorkan urut yang tercetak, sudah mencantumkan 

nama identitas, pengotorisasian yang jelas, dan yang terpenting sudah 

memberikan Informasi Penagihan yang akurat dan tepat waktu. 

b. Formulir Penjualan sudah memberikan Informasi Penjualan dan 

Piutang secara benar dan tepat, relevan, tepat waktu dan dapat 

dipahami. 

2. Peranan Dokumen dan Prosedur Siklus Pendapatan dalam menghasilkan 

Informasi Penagihan yang akurat dan tepat waktu pada PT Ultrajaya Milk 

Industry Tbk memiliki hubungan yang searah positif. Hasil pengujian korelasi 
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menunjukan nilai 0,611 maka korelasi berada dalam batas >0,601 – 0,800 

yang berari korelasi positif dan kuat. Dengan hasil uji hipotesis didapat ρ  

value (Sig. (2-tailed) untuk total x dan total y) adalah 0,000 (lihat tabel 4.5). 

Dengan demikian, ρ  value 0,00 < 0,05 sehingga H 0  ditolak dan H 1  diterima.  

 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian, maka berikut ini dikemukakan beberapa saran 

dari penulis yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan: 

a. Formulir Penjualan dan Bukti Penerimaan kas belum digunakan untuk 

tujuan yang sama di dalam Perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk, 

harus lebih efisien dalam waktu pengisian dan harus lebih teliti. 

b. Formulir Penjualan dan bukti Penerimaan Kas ada yang harus diperbaiki 

karena kurang memadai dalam memberikan Infomasi Penjualan Piutang 

dan Penerimaan Kas yang belum andal dan perlu diverifikasi 

 Manajemen, pemakai, dan staf dokumen perlu dilibatkan dalam 

perancangan dokumen dan prosedur siklus pendapatan dan kegiatan lanjutannya. 

Masalah-masalah teknis, organisasi, dan manajemen akan muncul dalam 

mengimplementasikan dokumen dan prosedur siklus pendapatan. Faktor-faktor 

teknis, perilaku, situasi, dan personel yang berkaitan harus dipertimbangkan 

seluruhnya. Kegagalan untuk melakukan hal itu akan mengakibatkan tidak 

bergunanya ouput dokumen, walaupun secara teknis dokumen cukup baik dan 

memadai. Lebih jauh diperlukan kerja sama dari pemakai secara terus menerus 

untuk mengoperasikan dokumen setelah dokumen itu diimplementasikan. 


