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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis 

mengambil kesimpulan yang menyangkut sistem akuntansi penjualan yang 

terjadi pada PT. Razif Imam Fajar dan saran-saran sebagai berikut : 

 

A. KESIMPULAN 

1. PT. Razif Imam Fajar adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

Developer, Kontaktor dan Perdagang. Persediaan berupa unit 

perumahan yang dibangun kemudian dijual. Dari hasil penjualan inilah 

merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. 

2. PT. Razif Imam Fajar melaksanakan pembangunan dan penjualan 

rumah dengan konsep “ Bernuansa Alam Nan Asri” . Adapun tipe 

rumah yang ditawarkan yakninya tipe RSH 36/112. Penjualan yang 

dilakukan terdiri dari dua sistem yaitu: penjualan tunai dan penjualan 

kredit. 

3. Fasilitas yang ada disekitar pembangunan Rumah Siap Huni (RSH) 

yang akan dibangun oleh PT. Razif Imam Fajar adalah sebagai berikut : 

a. Fasilitas Mesjid. 

b. Fasilitas Listrik. 

c. Fasilitas Jembatan Permanen. 

d. Fasilitas Jalan Lingkungan Semenisasi. 
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e. Dan Fasilitas Penunjang Lainnya. 

4. Prosedur penjualan tunai dilaksanakan dengan cara mewajibkan 

konsumen melakukan pembayaran uang muka lebih dahulu. 

5. Prosedur penjualan kredit dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan 

yang telah ditetapkan pihak PT. Razif Imam Fajar kepada konsumen 

dimana syarat ini merupakan ketentuan mutlak yang dibuat oleh pihak 

PT. Razif Imam Fajar dengan persetujuan dari pihak konsumen. 

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen 

adalah sebagai berikut :  

a. Wirausaha, dengan syarat : Melampirkan Kartu Tanda Penduduk  

(KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, Surat Keterangan Usaha Dari 

Lurah, Surat Penghasilan dan Surat Keterangan Tidak Memiliki 

Rumah. 

b. Karyawan Swasta, dengan syarat: Melampirkan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, Slip Gaji 3 Bulan 

Trakhir, Surat Keterangan Kerja Dari Perusahaan dan Surat 

Keterangan Tidak Memiliki Rumah. 

 Sedangkan syarat khusus dari penjualan kredit/cicilan pada PT. 

Razif Imam Fajar ini meliputi:  

a. Harga kelebihan tanah diluar ukuran standar dikenakan biata Rp. 

300.000 / M2. 

b. Persyaratan administrasi masuk satu minggu setelah Booking Fee. 

c. Biaya Booking Fee dikenakan sebesar Rp. 500.000. 
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d. Pembatalan sepihak, Booking Fee tidak dapat dikembalikan. 

e. Suku bunga 5 % dengan ketentuan cicilan 10, 15 dan 20 tahun. 

f. Apabila maksimal kredit disetujui oleh Bank pemberi KPR dibawah 

yang diajukan, maka konsumen wajib menambah uang muka kepada 

pihak developer. 

 

B. SARAN 

1. Sebaiknya dalam prosedur penjualan tunai dan prosedur penjualan 

kredit dipisahkan wewenangnya, agar terlaksananya metode yang 

efektif dan efesien. 

2. Kesadaran karyawan untuk lebih cermat, jujur dan hati- hati dalam 

menjalankan tugas. serta perlu adanya ketelatenan pemimpin agar bisa 

mengayomi karyawannya untuk dapat bekerja sesuai dengan 

bidangnya. 

3. Perlu diperhatikan pemakaian bukti atau dokumen penjualan yang ada 

di dalam perusahaan sehingga dapat mengindari penyalahagunaan bukti 

atau dokumen tersebut. 

4. Sebaiknya perusahaan memberikan sistem penghargaan bagi setiap 

karyawan yang telah bekerja dengan baik serta disiplin sebaliknya 

harus ada suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan apabila 

karyawan yang bekerja kurang baik atau tidak disiplin seperti 

memberikan sanksi.Dengan demikian diharapkan karyawan akan 

termotivasi untuk bekerja lebih baik. 


