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BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

1.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada sistem penjualan Kredit

UD Mega Jaya, yaitu :

1. Permasalahan pertama UD Mega Jaya adalah masalah terkait dengan

dokumen dalam siklus penjualan kredit. Dalam pelaksanaannya, UD MJ

masih belum memiliki dokumen yang memadai, dimana UD ini tidak

memiliki dokumen untuk penerimaan kas apabila pelanggan melakukan

pembayaran atas cicilan. Hal ini memiliki resiko adanya piutang tidak

tertagih karena tidak ada pencatatan atas cicilan pembayaran dari

pelanggan, sehingga menyebabkan pemilik kesulitan dalam mengingat

pelanggan mana yang sudah melakukan pembayaran cicilan. Oleh karena

itu dalam penelitian ini memberikan usulan agar perusahaan memiliki

dokumen penerimaan kas.

2. Permasalahan kedua yaitu  batas kredit yang diberikan perusahaan kepada

pelanggan berbeda-beda dan direktur tidak memiliki catatan batas kredit

yang akurat sehingga membuat bagian penjualan yang bertugas harus

melakukan konfirmasi kepada direktur. Hal ini dapat menyebabkan

terhambatnya proses penjualan UD MJ karena akan memakan banyak waktu

untuk proses penjualannya, catatan bisa hilang atau robek atau rusak dan

akan berdampak pada going concern perusahaan karena piutang pelanggan

yang tertumpuk banyak dan kemungkinan terjadi gagal bayar sangat besar.

Oleh karena itu dalam penelitian ini memberikan usulan agar perusahaan

memiliki database piutang yang memuat pengingat jatuh tempo pelanggan.

3. Permasalahan ketiga yaitu tidak adanya database pelanggan yang dimiliki

oleh UD MJ karena selama ini UD MJ hanya menyimpan kartu nama dari

pelanggan-pelanggannya dengan cara ditumpuk menjadi satu di suatu

tempat penyimpanan kartu nama. UD MJ melayani penjualan dalam jumlah

transaksi yang besar. Dan dalam transaksi tersebut, UD MJ hanya
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menggunakan nota penjualan yang ditulis secara manual oleh bagian

penjualan. Dokumen yang ditulis secara manual dan tidak dimasukkan

dalam database memiliki risiko rusak atau hilang sehingga saat terjadi

masalah yang berkaitan dengan penjualan kredit akan sulit melakukan

penelusuran karena perusahaan tidak memiliki rekapan. Oleh karena itu

dalam penelitian ini memberikan usulan agar perusahaan memiliki database

pelanggan yang digunakan sebagai dasar pemberian kredit pelanggan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada sistem penjualan kredit UD

Mega Jaya,dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang dibutuhkan oleh UD Mega

Jaya adalah :

1. Informasi yang akurat dan lengkap untuk mendukung proses pesanan

penjualan.

2. Memiliki database yang berkaitan dengan penjualan kredit

3. Memiliki otorisasi yang tepat untuk setiap prosedur penjualan

4. Memiliki sistem perhitungan piutang pelanggan mulai dari batas kredit,

saldo piutang hingga sisa piutang pelanggan saat pelanggan melakukan

pembayaran terakhir

5. Memiliki reminder piutang pelanggan yang memudahkan bagian

penjualan melakukan penagihan piutang pada pelanggan sehingga

perusahaan tidak lagi mengalami gagal bayar oleh pelanggan.

1.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah interface pada database penjualan

belum dapat dioperasikan. Interface tersebut hanya terbatas pada perancangan saja.

1.3 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan analisis terhadap

permasalahan yang terjadi dalam UD Mega Jaya adalah :

1. Perusahaan sangat membutuhan Laporan Penerimaan Kas dimana laporan

ini berisi tentang pembayaran pelanggan selama ini dan pelanggan sudah

melunasinya sampai cicilan ke berapa dari cicilan yang disetujui diawal.
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2. Perusahaan perlu memperbaiki format untuk Nota Penjualan supaya jika

digunakan untuk menagih piutang bisa sesuai dan bagian penjualan tidak

kesulitan membedakan penjualan tunai atau kredit.

3. Pemilik dapat melihat batas kredit pelanggan dan saldo piutang selama ini

sebelum pesanan penjualan untuk pemberian kredit pelanggan. Perusahaan

sangat penting untuk memberikan batas kredit kepada setiap pelanggan

untuk meminimaliskan resiko gagal bayar atau piutang tak tertagih

4. Perusahaan harus memiliki database pelanggan dan database piutang untuk

mendukung efektifitas dan efesiensi proses penjualan kredit.
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