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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

PT Sinar Sosro KP Sukabumi merupakan perusahaan distributor penjualan yang 

memiliki tiga batas wilayah yakni cianjur, pelabuhan ratu dan sukabumi. 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada BAB IV, dapat disimpulkan 

beberapa hal yang menjadi hasil penulis dalam melakukan penelitian yaitu: 

1. Sistem akuntansi penjualan 

Sistem akuntansi penjualan yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro KP Sukabumi dalam 

proses atau kegiatannya sudah menggunakan tekhnologi, pencatatan dan penginputan 

penjualanpun sudah dengan sistem terkomputerisasi dimana PT Sinar Sosro 

mempunya sistem yang berbasis computer dan android. 

Formulir atau dokumen yang dilakukan dalam kegiatan penjualan tidak lagi 

menggunakan sistem manual, semuanya dilakukan melalui android dan web fusion 

yakni sistem khusus yang dimiliki. 

sehingga dalam pengontorlan data penjualan sudah lebih baik dimana tidak ada 

faktur manual, serta segala bentuk formulir sudah dilakukan dengan tekhnologi. 

Selain itu dokumen atau formulir yang dilakukan PT Sinar Sosro sudah sesuai 

dengan teori yang di sampaikan pada BAB II yakni bukti-bukti seperti faktur penjualan, 
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bukti cicilan piutang apabila kredit serta formulir penunjang lainnya yang ada di 

perusahaan tersebut. 

Alur yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro dalam kegiatan administrasi pun sudah 

cukup baik hal ini dapat dilihat dari terstruktur dan sistematisnya alur penjualan yang 

tidak ribet dan memudahkan untuk bagain penjualan melakukan kegiatannya dengan 

lancar. 

2. Sistem penerimaan kas 

Penerimaan kas yang terjadi pada PT Sinar Sosro KP Sukabumi bersumber dari 

penjuaalan secara tunai dan piutang yang timbul dari aktifitas penjualan secara kredit. 

Dalam kegiatan penerimaan kas, PT Sinar Sosro sudah cukup baik dimana kegiatan 

penerimaan kas tidak dilakukan dengan waktu yang cukup lama, artinya penerimaan 

uang dilakukan secepat mungkin dan tidak menunda waktu yang lama untuk 

penyetorannya.  

Penerimaan kas dilakukan ketika sales selesai melakukan penjualan dan 

memberikan bukti kas masuk sebagai salah satu formulir yang menjadi syarat wajib 

dari perusahaan sebagai bukti dan untuk arsip.  

Sedangkan penyetoran kas dilakukan pada hari terjadinya kas diterima yaitu 

melalui penjemputan yang dilakukan oleh salah satu pelayanan jasa keuangan dari 

perusahaan swasta, sehingga di brangkas atau di penyimpanan kas dibagian kasir tidak 
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terjadi penumpukan uang atau kas yang bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan 

kas dan lain-lain. 

3. Sistem pengendalian internal 

Struktur pengendalian yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro KP Sukabumi masih 

terjadi permasalahan-permasalahan yang ada yakni adanya perangkapan fungsi kas 

dimana penerima dan pengeluaran kas tidak dipisahkan dalam jabatan tertentu.  

Mengenai deskriftif kerja dan tanggung jawab tidak tertulis secara tegas megenai 

bagaimana tugas dan wewenang masing-masing bidang dalam menjalankan tugasnya.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian 

mengenai sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT Sinar Sosro KP 

Sukabumi sebagai berikut: 

1. Diperlukan suatau jaringan yang mendukung sistem fusion dan web dapat 

berjalan dengan lancar dan cepat sehingga akan lebih mempermudah bagian 

penjualan baik sales dan administrasi dalam melakukan tugasnya. 

2. Pembuatan surat jalan dan pengangkutan barang dari gudang kedalam truk lebih 

baik dilakukan pada sore hari, hal ini dikarenakan proses muat memerlukan 

waktu yang lumayan lama sehingga waktu untuk penjualan kepada pelanggan 

terhambat.  
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3. Pada bagian kasir diperlukan suatu perbaikan yakni dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab secara tegas, untuk dapat dipisahkan dan tidak rangkap 

jabatan antara menerima dan mengelurkan serta mencatat transaksi kas. 

 


