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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan pada UD. Barokah 

Malang masih sangat sederhana. Pencatatan penjualan yang masih 

manual dan hanya berupa dokumen nota. Penggunaan nota 

penjualan juga masih sederhana hanya berupa kertas sederhana 

tanpa kop nama tercetak UD Barokah Malang, sehingga masih 

memiliki kelemahan dalam pencatatannya dan pengendalian 

internalnya. 

2. Penerapan pengendalian internal pada UD. Barokah Malang belum 

efektif karena masih ada perangkapan fungsi tugas pada bagian 

kasir. Kasir bertugas mengecek keluar masuk barang dan juga 

membuat laporan keuangan. Perangkapan tugas tersebut 

menyebabkan sistem informasi akuntansi penjualan  pada UD. 

Barokah Malang memiliki kelemahan, yang menyebabkan laporan 

penjualan yang dimiliki kurang akurat, karena rawan terjadi 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

3. Kendala yang dihadapi UD. Barokah Malang dalam menerapkan 

sistem informasi akuntansi penjualan adalah masih terjadi barang 

dagang yang terselip, karena sales mengambil dan menghitung 

sendiri jumlah barang yang akan dibawa untuk dijual ke konsumen. 

Selain itu, barang retur yang dikembalikan sales ke gudang 
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melebihi batas yang ditetapkan pabrik, dampaknya pabrik akan  

mengirim sedikit barang ke UD. Barokah Malang. 

4. Cara menanggulangi kendala yang dihadapi UD. Barokah Malang 

adalah pemilik melakukan pengawasan langsung dalam aktivitas 

penjualan. Apabila terjadi selisih perhitungan antara catatan 

dengan persediaan barang di gudang, Pengendaliannya yaitu 

melakukan pengecekan antara di catatan dengan total persediaan 

barang yang ada di gudang. Bila terjadi selisih, maka pemilik akan 

menghubungi sales yang bersangkutan untuk diminta keterangan. 

Barang retur yang dikembalikan konsumen ke UD. Barokah 

Malang, Bapak Yani sebagai pemilik cara mengatasinya dengan 

menjualnya ke peternak ayam agar memperoleh keuntungan.  

5. Cara meningkatkan pengendalian internal pada sistem informasi 

akuntansi penjualan, pemilik perusahaan berusaha meningkatkan 

pengendalian internal dengan pengawasan langsung dan 

menekankan bahwa hal terpenting  adalah tidak mengalami 

kerugian yang besar. 

B. SARAN 

1. Bagi IAIN Tulungagung 

Topik penelitian ini ke depannya memperkaya skripsi yang ada di 

IAIN Tulungagung. Penguatan teori mengenai topik yang ada 

dalam penelitian ini sangat diperlukan. IAIN Tulungagung harus 

menyediakan referensi baik yang berupa buku-buku yang terkait 
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dengan penelitian ini, sehingga dapat mendukung dilaksanakannya 

penelitian yang sejenis. 

2. Bagi perusahaan UD. Barokah Malang 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam 

sistem informasi akuntansi penjualan untuk meningkatkan 

pengendalian internal  pada UD. Barokah Malang yaitu fungsi-

fungsi yang terkait tidak dirangkap atau dilakukan oleh satu orang, 

sehingga mampu meminimalisir adanya kesalahan maupun 

kecurangan. Pemilik UD. Barokah Malang harus merekrut satu 

karyawan lagi untuk ditempatkan di bagian pengecekan barang di 

gudang (bagian persediaan). Di bagian nota, yang selama ini masih 

menggunakan nota sederhana berupa kertas kosong biasa, 

sebaiknya diganti atau dibuatkan nota baru yang tercetak nama UD 

Barokah Malang untuk memudahkan pengendalian internal.  

3. Bagi peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian di 

tempat penelitian yang sejenis (perusahaan dagang) sebaiknya 

menggunakan variabel-variabel yang belum disebutkan dalam 

penelitian ini, seperti variabel sistem informasi akuntansi 

persediaan,pembelian dan sebagainya.  

 

 

 


