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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi 

akuntansi yang telah dilakukan pada siklus penjualan dan persediaan pada PT 

Alam Indah Utama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Pada proses penjualan terdapat masalah yang ditemukan terkait pembuatan 

nota penjualan yang tidak berisi informasi lengkap di dalamnya sehingga 

perusahaan maupun pelanggan tidak dapat mengetahui informasi secara 

lengkap terkait penjualan barang, seperti tanggal jatuh tempo, status nota 

penjualan, dan jangka waktu pembayaran. Dalam sistem yang dirancang 

dokumen terkait penjualan berisi informasi secara lengkap sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

2. Selain permasalahan nota penjualan yang tidak berisi informasi lengkap, 

adanya perangkapan dokumen yang dimana nota penjualan merangkap 

sebagai surat jalan, sehingga pelanggan atau perusahaan tidak mempunyai 

bukti tersendiri yang berfungsi sebagai tanda terima penyerahan atau 

penerimaan barang. Sistem yang dirancang, dengan membuat surat jalan 

yang berfungsi sebagai tanda terima penyerahan barang kepada pelanggan, 

agar adanya dokumen yang terstuktur sehingga memudahkan perusahaan 

dan pelanggan melakukan pengecekan terhadap barang yang diserahkan 

atau diterima. 

3. Terdapat masalah pada proses pencatatan persediaan yaitu tingginya tingkat 

human error sehingga perusahaan sering kali mengalami selisih stok yang 

menyebabkan terhambatnya proses penjualan. Dengan sistem yang 

dirancang, perusahaan dapat mengetahui stok barang melalui sistem yang 

terintegrasi. 

4. Terdapat permasalahan terkait pengiriman yang tidak tepat waktu 

dikarenakan keterlambatan sales keliling yang membutuhkan waktu 1 hari 

dalam menyampaikan pesanan pelanggan kepada admin penjualan, 

sehingga pengiriman barang menjadi tertunda. Sistem yang dirancang 
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mampu memproses pesanan pelanggan secara langsung dan dapat 

dijadwalkan pengiriman agar tepat waktu sampai kepada pelanggan. 

5. Dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan 

khususnya dalam mencatat pesanan pelanggan, membuat invoice, mencatat 

penerimaan dan pengeluaran barang, mencatat penerimaan kas serta 

mengelola retur barang dapat memberikan dampak terhadap kinerja 

perusahaan menjadi lebih efisien, dikarenakan adanya pencatatan yang 

terstuktur, dan menghasilkan data yang terintegrasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi 

akuntansi yang telah dilakukan pada siklus penjualan dan persediaan pada PT 

Alam Indah Utama, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini, penulis tidak membahas mengenai siklus yang ada pada 

PT Alam Indah Utama secara keseluruhan, dimana hanya membahas siklus 

penjualan dan persediaan sehingga, diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan modul – modul lainnya seperti modul penggajian dan lain 

– lain. 

2. Peneliti berharap perusahaan sering melakukan evaluasi terhadap sistem 

yang digunakan, karena seiring berkembangnya perusahaan, proses bisnis 

akan terus berubah, sehingga perusahaan dapat melakukan penyesuaian 

sistem guna memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan. 

3. Perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan sistem informasi 

akuntansi pada siklus penjualan dan persediaan apabila tujuan perusahaan 

ingin mencapai visi misinya. Sistem pada siklus ini membantu dalam proses 

penjualan dan mengelola persediaan perusahaan agar mengurangi tingkat 

kecurangan yang terjadi, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

perusahaan. 


