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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarakan pembahasan mengenai Struktur Pengendalian Internal secara 

keseluruhan pada PT. Z, penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Struktur pengendalian intern yang diterapkan pada perusahaan sudah memadai 

dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penjulan, karena: 

• Adanya prosedur yang memadai dalam prosedur penjulan, melibatkan 

beberapa bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing.  

• Adanya serangkaian formulir yang digunakan dalam aktivitas penjualan 

dan Formulir ini disusun secara sederhana, jelas, ringkas, dan informative 

dalam hal format dan isi, sehingga mudah dipahammi. Formulir yang 

digunakan perusahaan telah berseri dan bernomor urut cetak, serta dibuat 

beberapa rangkap.  

2. Struktur pengendalian intern berpengaruh  langsung terhadap efisiensi dan 

efektifitas penjualan, karena alasan – alasan berikut : 

• Adanya penetapan biaya yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan secara 

terbuka dan biaya tersebut dilaporkan secara berkala. 

• Pemisahan fungsi yang tegas di dalam struktur organisasi seperti fungsi 

penjualan dan fungsi pencatatan harus terpisah agar tidak terjadi 

kecurangan. 

• Penetapan biaya standar dalam menentukan harga jual yang sudah 

ditetapkan perusahaan 
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• Pencatatan transaksi yang sudah dibuat dalam bentuk laporan dari masing 

– masing departemen diserahkan kepada pimpinan perusahaan 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis 

berikan untuk PT. Z adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dalam perusahaan para pegawai dapat menciptakan informasi 

yang akurat, tepat waktu,  dan dapat dipercaya untuk membantu pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan. 

2. Pimpinan perusahaan sebaiknya tidak hanya menerima laporan dari staf saja 

tetapi memeriksa pengendalian intern agar perusahaan dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

3. Pimpinan perusahaan diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas 

terhadap karyawan yang melakukan kecurangan, agar tidak diikuti oleh 

karyawan yang lain.  

4. Setiap manajer dari masing–masing departemen diharapkan dapat melakukan 

inspeksi mendadak, dengan tujuan untuk dapat memastikan bahwa 

pengendalian intern dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kecurangan. 


