
BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perancangan sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan 

dan penerimaan kas dalam menyelesaikan masalah 

ketidakefektifan penagihan piutang dilakukan dengan pembuatan 

sistem informasi yang baru sebagai pengganti dari sistem 

informasi yang lama. Selain itu penerapan kebijakan khusus 

dalam pengelolaan piutang serta didukung dengan pengelolaan 

dokumen yang memadai akan dapat meningkatkan sistem 

pengendalian internal pada siklus penjualan dan penerimaan kas 

UD. Langgeng Jaya. 

2. Perancangan sistem informasi akuntansi pada siklus pembelian 

dan pengeluaran kas dalam menyelesaikan masalah pengelolaan 

informasi serta pengelolaan persediaan barang dagang dilakukan 

dengan pembuatan sistem informasi yang baru sebagai pengganti 

dari sistem informasi yang lama. Selain itu penerapan prosedur-

prosedur khusus dalam pengelolaan informasi dan persediaan 

barang dagang serta didukung dengan pengelolaan dokumen yang 

memadai akan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal 

khususnya pada siklus pembelian dan pengeluaran kas UD. 

Langgeng Jaya. 
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5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Pengembangan sistem pada penelitian ini hanya sampai pada 

perancangan ulang sistem informasi akuntansi, tidak sampai pada 

tahap implementasi sistem. 

2. Perancangan sistem pada penelitian ini tidak dilengkapi dengan 

perancangan teknologi. 

3.  Masalah yang dialami UD. Langgeng Jaya pada sistem buku 

besar dan pelaporan keuangan tidak dapat dibahas di dalam 

penelitian ini dikarenakan  penyelesaian masalah tersebut 

membutuhkan prosedur-prosedur yang baru dan  memerlukan 

waktu yang cukup lama.  

5.3. Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa saran perbaikan, antara lain: 

Dalam siklus penjualan dan penerimaan kas dibutuhkan adanya 

prosedur atau kebijakan perusahaan terutama pada pengelolaan 

piutang pelanggan, tujuannya adalah agar risiko tidak tertagihnya 

piutang pelanggan semakin rendah. Dalam situasi semacam ini, 

terdapat beberapa saran perbaikan, seperti: 

4. Adanya otorisasi khusus yang dilakukan oleh pemilik atas 

transaksi penjualan secara kredit. 

5. Penjualan secara kredit sebaiknya dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi kredit pelanggan. 
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6. Perlu adanya penambahan dokumen, seperti: kartu piutang 

pelanggan dan laporan piutang pelanggan. 

7. Adanya prosedur-prosedur khusus yang diterapkan UD. Langgeng 

Jaya pada saat melakukan penjualan kredit dengan tujuan agar 

pengelolaan piutang dapat berjalan dengan baik. 

8. Penggunaan teknologi komputer, yang bertujuan agar seluruh 

informasi-informasi yang berkaitan dengan piutang pelanggan 

dapat disajikan secara lengkap dan cepat. 

Dalam siklus pembelian dan pengeluaran kas dibutuhkan 

adanya prosedur atau kebijakan perusahaan yang memadai 

khususnya pada pengelolaan persediaan barang dagang, tujuannya 

adalah agar keterlambatan informasi persediaan barang dagang yang 

sering terjadi pada saat melakukan transaksi pembelian barang 

dagang, ketidaksediaan penggolongan jenis barang dan kerusakan 

barang yang diakibatkan salah penataan dapat diatasi. Dalam situasi 

semacam ini, terdapat beberapa saran perbaikan, seperti: 

4. Adanya prosedur khusus yang diterapkan UD. Langgeng Jaya 

pada pengelolaan persediaan terutama pada penataan barang 

dagang, seperti barang dagang yang datang atau dikirim pertama 

harus dijual terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk mengurangi 

risiko kerusakan suatu barang akibat tanggal produksi yang sudah 

lewat atau kadaluarsa. Selain itu dalam pengelolaan persediaan 

UD. Langgeng jaya diperlukan pula adanya penggolongan jenis 

barang, tujuannya adalah agar memudahkan pencarian barang-

barang yang dipesan pelanggan. 
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5. Penggunaan kartu stock dapat membantu UD. Langgeng Jaya 

mengatasi keterlambatan informasi pada saat melakukan 

pemesanan atau pembelian barang dagang. 

6. Pembuatan laporan penerimaan barang dapat membantu UD. 

Langgeng Jaya khususnya dalam mengetahui arus barang dagang 

yang masuk. 

7. Penggunaan teknologi komputer, yang bertujuan agar seluruh 

informasi-informasi yang berkaitan dengan persediaan barang 

dagang dapat disajikan secara lengkap dan cepat. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat 

melakukan pembahasan terutama pada masalah sistem buku besar 

dan pelaporan keuangan UD.Langgeng Jaya, karena di UD.Langgeng 

Jaya tidak menerbitkan laporan keuangan sehingga penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. 
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