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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Rumah 

Makan Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah 

Tidak adanya nota penjualan yang berisi catatan makanan yang 

diambil pelanggan dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan pada Rumah Makan Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah. 

Hal ini dapat menyebabkan kurang efektifnya sistem penjualan yang 

ada karena terdapat celah didalamnya. Yaitu pelanggan bisa saja tidak  

menyebutkan semua pesanan dan tidak ada. Jumlah penjualan setiap 

harinya hanya dapat diketahui saat closing saja, yaitu melalui hasil 

print out penjualan perharinya serta tidak ada bagian akuntansi yang 

membuat jurnal penjualan sehingga hasil yang ada dalam print out 

tersebut tidak dicatat dalam jurnal, melainkan hanya sekesar untuk 

diketahui oleh pemilik.  

Sehingga dalam sistem informasi akuntansi penjualan yang 

baru, terdapat penambahan jurnal penjualan yang dilakukan oleh 

bagian akuntansi, dengan tujuan agar sistem akan semakin efektif 

karena jika terjadi penurunan penjualan dapat segera diambil 

keputusan oleh direksi. Karena sebelumnya pada Rumah Makan 

Sambel Bawang Mbok Djilah belum terdapat jurnal penjualan dan 
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hasil print out penjualan tidk dicatat dalam jurnal penjualan. Dalam 

sistem informasi akuntansi penjualan yang baru, juga menambahkan 

dokumen berupa nota pesanan  yang dibuat oleh bagian pantry. Nota  

pesanan untuk diberikan kepada pelanggan, bagian akuntansi dan 

disimpan bagian pantry guna pembuatan rekap penjualan. Nota ini 

berisi menu-menu yang telah diambil oleh pelanggan. Karena 

sebelumnya tidak terdapat nota pesanan yang berisi menu yaang 

diambil oleh pelanggan. Sehingga pelanggan harus menyebutkan 

makanan yag telah dimakan ketika berada kasir. Hal ini dapat 

membuat kurang efektifnya sistem penjualaan, karena pelanggan bisa 

saja menyebutkan pesanan yang tidak sesuai atau bahkan tidak 

menyebutkan sebagian makanannya.  

 

2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada 

Rumah Makan Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah 

Dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

pada Rumah Makan Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah, pelanggan 

harus menyebutkan pesanan pada kasir ketika akan membayarnya. 

Penyetoran uang dilakukan oleh bagian kasir kepada pemilik usaha 

Rumah makan dengan secara langsung datang kerumahnya. Setoran ini 

berupa uang tunai beserta nota dari pembelian bahan rumah makan. 

Uang kasir digunakan untuk keperluan pembelian bahan Rumah 

Makan yang habis, sehingga semakin besar kemungkinan bahwa ada 
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pihak yang melakukan kecurangan seperti manipulasi nota. Hal ini 

dapat menyebabkan kurang efektifnya sistem penerimaan kas yang 

terjadi pada Rumah Makan Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah Kota 

Blitar. 

Sehingga dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

yang baru, terdapat penambahan jurnal penerimaan kas yang dilakukan 

oleh  bagian akuntansi. Tujuannya adalah agar penerimaan kas dapat 

dicatat setiap harinya kedalam jurnal penerimaan kas. jurnal 

penerimaan kas ini nantinya digunakan untuk membuat laporan 

keuangan untuk kemudian dilaporkan kepada direksi untuk 

mengetahui posisi keuangan dari usaha. Dalam sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas yang baru, kas yang diterima segera 

disetorkan ke bank, tidak disetorkan kepada pemilik dalam bentuk 

tunai karena sangat rawan terjadi penyelewengan. Kemudian dilakukan 

jurnal penerimaan kas oleh bagian akuntansi. Selanjutnya bagian kas 

akan membuat laporan keuangan untuk disetorkan kepada direksi guna 

diperiksa dan hasilnyadigunakan untuk kepentingan usaha.  

 

3. Efektivitas dan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

dan Penerimaan Kas pada Rumah Makan Sambel Bawang Cobek 

Mbok Djilah 

Sistem informasi akuntansi penjualan pada Rumah Makan 

Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah Kota Blitar yang diterapkan 

belum efektif. Sehingga agar sistem informasi akuntansi penjualan 
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dapat berjalan secara efektif, maka terdapat penambahan jurnal 

penjualan yang dilakukan oleh bagian akuntansi dan nota pesanan 

didalamnya dengan tujuan nantinya pencatatan atas penjualan per 

harinya dapat dilakukan sehingga jumlah penjualan akan dapat 

diketahui. Dan dengan adanya nota pesanan maka ketika berada 

dikasir, pelanggan tidak perlu menyeutkan pesanan akan tetapi cukup 

menyerahkan nota tersebut  

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Rumah Makan 

Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah Kota Blitar yang diterapkan 

belum efektif. Sehingga agar sistem informasi akuntansi penerimaan 

kas dapat berjalan secara efektif, maka terdapat penambahan jurnal 

penerimaan kas yang dilakukan oleh bagian akuntansi dan kas yang 

diterima harus disetorkan ke bank dengan segera dengan tujuan agar 

penerimaan kas dapat dicatat setiap harinya kedalam jurnal dan agar 

tidak terjadi kecurangan didalan fungsi kas nya.  

 

B. Saran 

1. Bagi IAIN Tulungagung 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah tambahan ilmu dan 

skripsi mengenai sistem informasi akuntansi. Institusi diharapkan 

mampu menyediakan referensi berupa buku, jurnal, maupun lainnya 

yang cukup dalam penyusunan penelitian sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas. Sehingga pada penelitian selanjutnya 

dapat mempermudah dalam penyusunannya. 
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2. Bagi Rumah Makan Sambel Bawang Cobek Mbok Djilah Kota Blitar 

Penambahan bagian akuntansi, dan nota penjual serta 

penyetoran kas ke bank dapat direkomendasikan kepada perusahaan 

karena dapat  meningkatkan efektifitas dari sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. 

3. Bagi Peneliti yang Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat 

menambahkan variabel baru untuk penelitian yang baru. Yaitu variabel 

terkait sistem informasi akuntansi yang lainnya, seperti halnya 

pengeluaran kas, persediaan dan lain sebagai
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