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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait sistem penjualan perusahaan CV 

Cosbi, ditemukan beberapa kelemahan yang terdapat pada sistem penjualan 

perusahaan, yaitu: 

a. Catatan untuk nilai kontrak, nilai piutang, dan penerimaan kas masih terpisah-

pisah dan tidak saling terkoneksi, sehingga pemilik kesulitan untuk 

menetapkan batas kredit pelanggan 

b. Perusahaan tidak memiliki sistem pengingat jatuh tempo yang memadai. 

Pembayaran oleh pelanggan dilakukan dengan sistem cicilan sebanyak tiga 

kali. Pembayaran yang pertama dilakukan setelah surat penawaran disetujui. 

Setelah pembayaran pertama diterima maka pesanan akan diproses dan 

sebelum mengirimakn pesanan pelanggan, perusahan akan melakukan 

penagihan pembayaran yang kedua. Pembayaran ketiga bersifat sebagai 

retensi, sehingga dibayarkan setelah pesanan telah dikirimkan atau telah 

selesai pengerjaannya. Sedangkan setiap pengiriman invoice dikirimkan, 

perusahaan hanya mencatat pengiriman invoice tersebut dalam sebuah buku 

yang ditulis dengan tulisan tangan sehingga bagian keuangan harus 

melakukan pengecekan pada buku catatan tersebut setiap hari. Hal tersebut 

menimbulkan risiko terlambatnya melakukan penagihan piutang kepada 

pelanggan. 

c. Dokumen Berita Acara Pemasangan tidak memilki nomor penghubung dan 

tidak terdapat rangkap pada semua dokumen sehingga perusahaan menjadi 

sangat bergantung pada grup Whatsapp untuk mengirimkan foto dokumen. 

Dalam satu saat, pengiriman dokumen dapat dikirimkan dalam jumlah yang 

banyak dan bercampur. Hal tersebut menyebabkan bagian-bagian yang 

berkaitan akan kesulitan untuk mencocokkan dokumen berita acara 

pemasangan dengan nama proyek. Tidak terdapat rangkap juga menyebabkan 

dokumen perusahan menjadi tidak tersusun dengan rapi dan lengkap sehingga 
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jika terdapat permasalahn dengan pesanan pelanggan maka perusahaan tidak 

memiliki bukti secara fisik. 

d. Dokumen catatan list material dan kertas yang digunakan untuk memberikan 

informasi kepada pemilik untuk membuat invoice masih menggunakan 

tulisan tangan pada secarik kertas. Hal tersebut menyebabkan arus bisnis 

menjadi tidak efisien karena bagian yang berkaitan menjadi kesulitan 

membaca dan dapat terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen. 

Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah disebutkan, perusahaan CV 

Cosbi memerlukan rancangan sistem informasi akuntansi untuk mengurangi 

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem penjualan perusahaan, antara 

lain 

a. Sistem penjualan secara terkomputerisasi yang dapat memudahkan pengisian 

data karena sistem saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. 

b. Notifikasi sistem pengingat piutang pelanggan yang mendekati jatuh tempo 

agar dapat memudahkan bagian keuangan untuk melakukan penagihan 

piutang 

c. Hasil akhir sistem berupa laporan penjualan, laporan perintah kerja, laporan 

berita acara pengiriman, laporan piutang pelanggan, laporan invoice, laporan 

penerimaan kas, dan laporan per pelanggan. 

d. Terdapat sistem yang dapat menghitung nilai keseluruhan nilai proyek dan 

sisa nilai proyek sehingga mempermudah untuk menentukan apakah akan 

menerima pesanan pelanggan  

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam proses penelitian dan perancangan siklus penjualan pada CV Cosbi 

terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan sampai tahap perancangan interface dan tidak 

dilakukan running program pada penelitian ini. 

2. Tidak dilakukan pembahasan mengenai proses pembukuan akuntansi seperti 

jurnal dan penyusunan laporan keuangan perusahaan karena penelitian ini 

berfokus pada mengurangi kelemahan sistem lama perusahaan CV Cosbi. 
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3. Penelitian ini tidak membahas mengenai siklus penjualan tunai perusahaan. 

 

5.3      Saran 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada perusahaan CV Cosbi, 

terdapat beberapa saran yang dianjurkan, antara lain: 

a. Perusahaan sebaiknya menggunakan sistem penjualan secara terkomputerisasi 

untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

b. Perusahaan seharusnya melakukan perbaikan pada dokumen yang diperlukan 

seperti Berita Acara Pemasangan dan memberikan rangkap pada dokumen 

Surat Penawaran dan Berita Acara Pemasangan. 

c. Perusahan sebaiknya menerapkan pemberian batas kredit pada pelanggan 

untuk menghindari risiko piutang tak tertagih. 

d. Perusahaan sebaiknya melakukan pengaturan pada batas hari jatuh tempo 

untuk pengingat piutang agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelunasan 

piutang. 
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