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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Kantor Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru melaksanakan 

penjualan buku yang terdiri dari tiga prosedur yaitu : penjualan tunai, 

penjualan kredit, dan penjualan konsinyasi. 

2. Faktur penjualan buku di Kantor Gema Insani Kota Pekanbaru disusun 

berdasarkan dengan nama relasi. 

3. Prosedur penjualan tunai dilaksanakan dengan cara dengan cara relasi 

membayar tunai buku yang diserahkan oleh marketing. Setelah uang 

diterima, maka transaksi akan dicatat oleh kantor. Bagian yang 

menginput pembayaran adalah keuangan,  dan bagian penjualan yang 

mencatat transaksi penjualan tersebut. 

4. Prosedur kredit maupun konsinyasi sama prosedurnya seperti 

penjualan tunai namun perbedaannya pada saat pembayaran. Pada 

penjualan kredit maka pembayaran atas buku yang telah dibeli oleh 

relasi dibayar secara angsuran. Pada prosedur penjualan kredit ini 

bagian keuangan menerima uang atas transaksi penjualan kredit paling 

lambat selama 2 bulan setelah buku dikirimkan/diterima relasi. 

5.  Prosedur konsinyasi terdiri dari 2 bentuk, yaitu sistem pelaporan 

bulanan dan sistem stock opname. Pada sistem pelaporan bulanan, 

penghitungan buku yang telah laku dilakukan oleh pihak 

relasi/komisioner, sedangkan pada sistem stock opname penghitungan 
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buku dilakukan oleh pihak marketing Kantor Distributor Gema Insani 

Kota Pekanbaru. 

6.  Kebijakan penjualan kredit dan konsinyasi sebagai salah satu cara 

untuk meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan para 

relasi dan untuk menarik relasi-relasi baru, untuk itu Kantor 

Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas 

tersebut walaupun resiko yang ditanggung Kantor Distributor Gema 

Insani Kota Pekanbaru cukup besar, seperti penjualan kredit yang tidak 

dibayarkan oleh relasi, atau buku yang tidak laku dalam penjualan 

konsinyasi. 

7. Sistem informasi penjualan yang dirancang dapat menghasilkan solusi 

yang dapat menghemat waktu, ruang, dan tenaga dalam proses 

penjualan. Karena dengan adanya sistem ini relasi tidak perlu datang 

lagi ke kantor langsung untuk pesan barang, dan para karyawan tidak 

perlu mencatat data pesanan, dan menghemat tenaga dalam pembuatan 

laporan. 

8. Sistem dan prosedur penjualan tunai, kredit dan konsinyasi belum 

dilaksanakan berdasarkan metode yang efektif dan efisien, serta 

diterapkan secara konsisten. 

9. Adanya peran fungsi ganda pada bagian marketing yang merangkap 

sebagai bagian pemasaran serta distribusi. Perangkapan fungsi ini 

dapat menyebabkan kurang efisiennya pelaksanaan tugas dari 

karyawan. 
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B. SARAN 

1. Sebaiknya dalam prosedur penjualan tunai, penjualan kredit, dan 

penjualan konsinyasi dipisahkan wewenangnya, agar terlaksananya 

metode yang efektif dan efisien, serta ditetapkan secara konsisten. 

2. Sebaiknya Kantor Distributor Gema Insani Kota Pekanbaru 

menambah karyawan agar tidak terjadinya tugas ganda. 

3. Dalam penjualan kredit sebaiknya penjualan kredit lebih teliti 

mengadakan survei terhadap calon relasi/konsumen, sehingga tidak 

ada kendala dalam pembayaran buku sehingga menimbulkan kerugian 

Kantor Gema Insani Kota Pekanbaru. 

 

 


