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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. 

Alfa Scorpii Airtiris dan saran-saran sebagai berikut : 

1.1 Kesimpulan 

a. PT. Alfa Scorpii Air Tiris melaksanakan penjualan motor, spare part dan 

service khusus Yamaha. Penjualan kendaraan yang  dilakukan terdiri dari 

dua sistem yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan spare part 

terdiri dari sistem penjualan tunai dan sistem penagihan. Sedangkan 

penjualan service atau jasa hanya dapat dilakukan secara tunai yaitu 

langsung melakukan pembayaran setelah service selesai dilakukan. 

b. Pengakuan atas penjualan diakui ketika penyerahan barang diikuti dengan 

penerimaan kas. Sedangkan pengukuran atas penjualan dapat diukur 

dengan cara mengidentifikasi setiap item biaya produksi, menyusun laba 

rugi, menghitung semua biaya pembentuk harga pokok penjualan, dan 

menghitung penjualan bersih. 

a. Prosedur penjualan tunai dilaksanakan dengan cara mewajibkan pembeli 

melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima 

perusahaan, kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi 

penjualan tunai dicatat oleh perusahaan. Bagian yang menerima 
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pembayaran adalah kasir dan bagian penjualan mencatat transaksi 

penjualan tersebut pada buku catatan penjualan. 

b. Pada prosedur kredit sama prosedurnya seperti penjualan tunai namun 

perbedaannya pada saat pembayaran pada penjualan kredit maka 

pembayaran atas barang yang telah dibeli oleh konsumen dibayar secara 

cicilan atau angsuran. Pada prosedur penjualan kredit ini bagian kasir 

menerima uang muka atas transaksi penjualan kredit dan setiap bulannya 

menerima pembayaran angsuran dari konsumen sampai semuanya lunas, 

dan ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari awal. 

c. Sistem akuntansi penjualan pada PT. Alfa Scorpii  belum dapat dikatakan 

efektif dan efisien karena pada pada prosedur penjualan tunai dijumpai 

adanya perangkapan tugas pada fungsi penjualan yang juga melakukan 

fungsi akuntansi. Pemisahan tugas atau fungsi-fungsi dalam perusahaan 

bertujuan agar tidak terjadi rangkap jabatan.  

d. PT. Alfa Scorpii menyediakan fasilitas kredit untuk konsumen, walaupun 

resiko yang ditanggung perusahaan cukup besar Seperti konsumen tidak 

mampu membayar cicilan sehingga terjadi kredit macet, kehilangan dan 

sebagainya.  

1.2 Saran 

a. Untuk mengatasi persoalan rangkap tugas maka dalam melaksanakan 

kegiatan perusahaan diperlukan pembagian tugas untuk mencegah 

terjadinya kesalahan dalam pencatatan sehingga tercipta suatu hasil kerja 

yang efektif dan efisien. 
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b. Dalam penjualan kredit sebaiknya penjualan kredit lebih teliti mengadakan 

survei terhadap calon pembeli sehingga tidak ada kendala dalam 

pembayaran angsuran kendaraan atau penarikan kendaraan dikemudian 

hari. Dan melakukan pengawasan preventif untuk mengawasi 

kemungkinan kerugian yang akan ditimbulkan.  

 

 


