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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa masalah yang terjadi pada UD. Jaya Mulia. Masalah- 

masalah tersebut beserta solusinya adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen sales order tidak memiliki lembar salinan yang seharusnya terdapat 

tiga rangkap karena dokumen sales order rangkap kedua dan rangkap ketiga 

akan didistribusikan kepada kepala produksi dan bagian pengiriman. Rangkap 

pertama diserahkan kepada kepala produksi agar dapat mencocokan pesanan 

pelanggan yang tertulis pada dokumen sales order dan mengisi dokumen 

SPK untuk memproduksi barang. Rangkap kedua diserahkan kepada bagian 

pengiriman agar dapat mencocokan kuantitas dan jenis barang yang akan 

dikirim ke pelanggan  yang tertera pada sales order dan SPK pengiriman. 

Jika tidak terdapat rangkapan sales order maka tidak ada dokumen dasar 

untuk mencocokan pesanan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut 

maka peneliti memberikan saran untuk membuat dokumen sales order 

menjadi tiga rangkap. 

2. Tidak terdapat batas waktu pembayaran piutang pelanggan yang seharusnya 

terdapat bagian kredit untuk melakukan pengecekan terhadap piutang 

pelanggan agar tidak terjadi penumpukkan piutang oleh pelanggan. Dengan 

adanya masalah ini peneliti memberikan saran wakil direktur berkoordinasi 

dengan bagian kredit untuk melakukan pengecekkan piutang pelanggan 

terlebih dahulu sebelum melayani pesanan penjualan dari pelanggan.  

3. Tidak ada nomer urut pada format dokumen SPK menyebabkan tukang salah 

memproduksi pesanan, karena pada dokumen SO terdapat nomer urut untuk 

SPK tetapi pada SPK tidak diberi nomer urut. Dengan adanya masalah ini 

peneliti memberikan saran agar pada SPK diberi nomer urut. 
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4. Tidak terdapat rekapan pelunasan piutang dari pelanggan melalui transfer 

yang menyebabkan penagihan kepada pelanggan dilakukan secara berulang 

dan perusahaan tidak dapat melakukan rekonsiliasi bank dengan baik. Dengan 

adanya masalah ini peneliti memberikan saran sebaiknya wakil direktur 

membuat rekapan pelunasan piutang dari pelanggan secara transfer untuk 

membantu wakil direktur agar tidak bingung mengenai pelanggan yang sudah 

melunasi piutang atau belum serta dapat membantu wakil direktur untuk 

melakukan rekonsiliasi bank dengan baik. 

 

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melihat jumlah 

piutang yang tidak tertagih semua pelanggan, kurang sedikit fakta yang 

dilampirkan pada penelitian ini. 

 

5.3. Saran 

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap perusahaan UD. Jaya Mulia 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya memperbaiki prosedur dan membakukan POS 

siklus penjualan agar menjadi lebih terstruktur. 

2. Perusahaan sebaiknya juga memperhatikan kembali aktivitas pengendalian 

internal dalam siklus penjualan. 
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