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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil analisis penelitian sistem informasi akuntansi yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa sistem penjualan pada CV. Metropolyplast memiliki 

kelemahan-kelemahan yang menjadi permasalahan dalam siklus penjualan, 

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan pesanan penjualan oleh Direktur (pemilik) dilakukan secara 

manual melalui chat atau telepon dan tidak tertulis. Dalam hal ini kesalahan 

pencatatan pada papan produksi akan memungkinkan terjadi, sehingga 

dapat menimbulkan adanya duplikasi produksi atau produksi tidak sesuai 

pesanan pelanggan. Penulisan pada papan produksi juga dapat 

mengakibatkan pesanan penjualan tidak tiproduksi, dikarenakan bagian 

produksi tidak selalu melihat pada papan produksi. Permasalahan ini dapat 

mengakibatkan tidak atau terlambat dipenuhinya pesanan penjualan, 

dimana perusahaan menjadi rugi. 

2. Sistem lama CV. Metropolyplast tidak memiliki warning system yaitu 

sistem pengingat jatuh tempo dan batas kredit pelanggan. Perusahaan 

melakukan penagihan berdasarkan perintah dari direktur, sehingga waktu 

penagihan tidak melihat waktu jatuh tempo piutang. Hal tersebut akan 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelanggan dalam membayar 

piutang. Selain itu, Direktur secara langsung menerima pesanan pelanggan 

tanpa melihat jumlah piutang pelanggan. hal tersebut mengakibatkan 

penumpukan piutang yang berlebih sehingga dapat menyebabkan piutang 

tidak dapat tertagih. 

3. Dokumen-dokumen yang kurang memadai, seperti dokumen surat jalan dan 

dokumen faktur penjualan tidak memiliki identitas perusahaan yang dapat 

menyebabkan pemalsuan dokumen. Tidak memiliki dokumen bukti 

penerimaan kas sebagai bukti bahwa pembayaran pelanggan telah diterima 

oleh perusahaan. Pelunasan hanya melalui transfer dengan mengirimkan 
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bukti transfer kepada direktur, namun setelah itu tidak memberikan bukti 

pelunasan kepada pelanggan. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi 

penagihan, dikarenakan admin penjualan tidak mengetahui apakah 

pelanggan tersebut telah melakukan pelunasan. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas, telah diketahui permasalahan 

yang muncul. Sehingga CV. Metropolyplast membutuhkan perancangan sistem 

terkomputerisasi dalam membantu keefisienan siklus penjualan didalamnya. 

Berikut adalah kebutuhan sistem pada perusahaan: 

1. Sistem database yang menghubungkan antar file dalam menghasilkan 

dokumen-dokumen penjualan yang saling terintegrasi satu sama lain. 

Pengendalian akses berupa password dalam masuk kedalam sistem. 

2. Dokumen Sales Order sebagai dokumen acuan untuk menginput pesanan 

pelanggan dan dicocokkan pada dokumen-dokumen terkait siklus 

penjualan. 

3. Sistem yang menunjukkan peringatan/tanda piutang telah jatuh tempo 

beserta pesanan pelanggan telah melebihi batas kreditnya. 

4. Dokumen bukti penerimaan kas, sebagai verifikasi bahwa pelanggan telah 

melakukan pembayaran piutang. 

5. Hasil keluaran berupa Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, dan 

Daftar Piutang Pelanggan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian terhadap sistem dan perancangan siklus penjualan CV. 

Metropolyplast ini merupakan sistem Ms. Excel yang memiliki keterbatasan 

didalamnya seperti: 

1. Siklus ini tidak membahkan mengenai prosedur retur penjualan, diskon 

penjualan dan jumlah batas kredit masing-masing pelanggan. Dikarenakan 

hal tersebut merupakan kebijakan tersendiri dari perusahaan. 
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2. Sistem pada file persediaan terdapat field/kolom jumlah persediaan. Jumlah 

persediaan tersebut akan terupdate melalui bagian gudang. Namun 

penelitian ini tidak membahas mengenai sistem persediaan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem informasi akuntansi, peneliti 

memiliki saran yang dapat membantu dalam efisiensi pengendalian internal 

perusahaan untuk meminimalisir ternjadinya permasalahan-permasalahan yang ada 

yaitu: 

1. Perusahaan dapat memperbaiki formula Ms. Excel yang digunakan 

sebelumnya menjadi formula yang dapat menghubungkan file satu dengan 

lainnya seperti yang telah diusulkan oleh peneliti. 

2. Mempertimbangkan perbaikan dokumen surat jalan, faktur penjualan, dan 

tanda terima bahan baku dan penambahan dokumen penjualan yaitu Sales 

Order dan Bukti Penerimaan Kas. 

3. Mempertimbangkan jumlah batas kredit piutang pelanggan beserta hari 

jatuh tempo piutang berdasarkan kondisi kedua pihak yaitu pelanggan dan 

perusahaan. 

4. Direktur melakukan verifikasi terhadap penagihan piutang pelanggan dan 

penerimaan kas dari pelanggan berdasarkan laporan penerimaan kas. 
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