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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka 

penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan pada PT. Tri Duta telah cukup memadai. 

Hal ini dapat disimpulkan karena: 

a. Dalam melakukan aktivitasnya, PT. Tri Duta telah menggunakan formulir 

yang bernomor urut tercetak, serta diotorisasi oleh pihak-pihak yang 

berwenang dan didukung oleh dokumen-dokumen yang memadai. 

b. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan tugas dan 

tanggung jawab, serta adanya uraian tugas (job description) yang dibuat 

secara tertulis, sehingga karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik. 

c. Adanya prosedur-prosedur dan sistem komputerisasi dalam mengolah dan 

menyimpan data dengan aman, cepat, can tepat. 

2. Peranan sistem informasi akuntansi penjualan untuk menunjang sistem 

pengendalian intern dalam aktivitas pelaksanaan pengiriman barang dagang 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Keamanan kekayaan milik PT. Tri Duta baik secara fisik maupun 

administrative dapat dicapai dengan adanya pencocokan antara surat jalan 

dari bagian administrasi dengan identitas setiap kendaraan yang akan 

dikeluarkan oleh bagian penjualan, penetapan potongan harga yang boleh 
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diberikan kepada konsumen menjaga laba yang diperoleh perusahaan, 

pencatatan yang tepat dapat mencegah terjadinya kesalahan pengiriman 

barang dagang. 

b. Data akuntansi dan laporan keuangan dapat diperoleh karena terdapatnya 

formulir dan dokumen yang dibuat oleh pihak yang berwenang. 

c. Efisiensi dan efektivitas perusahaan dapat tercapai karena adanya pemisahan 

tugas dan wewenang secara jelas, yang tergambar pada struktur organisasi 

perusahaan. Adanya pemisahan fungsi antara penjualan, penerimaan kas, 

pencatatan, dan pengiriman barang. 

d. Ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pengiriman barang dagang yang 

ditetapkan PT. Tri Duta dapat terlaksana dengan adanya prosedur-prosedur 

penjualan. 

3. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh PT. Tri Duta telah memadai 

dalam mendukung kegiatan operasional dan sistem pengendalian intern 

perusahaan. Namun sistem yang telah ada harus didukung oleh Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Dari hasil 

evaluasi yang dilakukan, kesalahan pengiriman kendaraan kepada konsumen 

disebabkan dari kelalaian bagian pengiriman. Kendaraan yang diberikan oleh 

bagian pengiriman tertukar antara konsumen, hal ini terjadi akibat banyaknya 

pengiriman motor dengan jenis dan warna yang sama, namun bagian pengiriman 

tidak melakukan pengecekan ulang terhadap kendaraan yang diberikan kepada 

konsumen sehingga terjadi kesalahan pengiriman yang baru terdeteksi pada saat 

perpanjangan pajak kendaraan dilakukan oleh konsumen.  

 



Bab V Simpulan dan Saran  74 
   
 

 
 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang didapat, saran 

yang dapat penulis berikan diharapkan dapat berguna bagi PT. Tri Duta, yaitu adanya 

konfirmasi ulang kepada konsumen mengenai kelengkapan dan identitas dari sepeda 

motor yang telah konsumen terima. Dilakukannya konfirmasi ulang atas sepeda 

motor yang dikirimkan kepada konsumen berfungsi untuk mencegah kemungkinan 

terjadinya kecurangan dan terjadinya kesalahan kirim yang dilakukan oleh bagian 

pengiriman yang menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen maupun perusahaan.   

 


