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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN dan SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung, maka berikut ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian 

untuk menjawab identifikasi masalah yang ada sesuai dengan judul penelitian 

Pengaruh Pemeriksaan Intern Atas Penjualan Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pendapatan Perusahaan PT. Kari Umbi Jakarta. Seperti yang 

telah dipaparkan pada bab 3 bahwa terdapat 2 variabel yaitu independen dan 

dependen yang didalamnya terdapat beberapa sub indicator yang dapat 

mendukung penelitian ini, yaitu pada variabel independen pemeriksaan intern 

atas penjualan sub indikator berupa pembahasan, job description, organisasi yang 

ada dalam perusaan serta penjualan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi sub 

indikator berupa faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan 

perusahaan. 
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5.1.1 Kesimpulan  

Dari hasil pemeriksaan intern atas penjualan pada PT. Kari Umbi Jakarta 

yang dilakukan oleh internal auditor dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. PT. Kari Umbi adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 

makanan yang dimana sebagian besar pendapatannya dihasilkan dari 

penjualan 

2. Kedudukan Internal auditor pada struktur organisasi PT.Kari Umbi adalah 

dibawah Dewan Direksi sehingga internal auditor dapat bersikap independen 

dalam melakukan pemeriksaan internnya. 

3. Peranan internal auditor pada PT.Kari Umbi cukup baik dalam mencegah 

kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap peningkatan pendapatan 

maupun dalam investigasi jika kecurangan terjadi. 

4. Dapat dilihat bahwa hasil dari kuisioner mengenai  pemeriksaan intern 

perusahaan terlihat cukup baik yaitu sebesar 65,18 % sehingga peningkatan 

pendaapatan yang terjadi perusahaan juga terlihat cukup baik yaitu sebesar 

74,28 %. 

5. Dari hasil evaluasi terhadap pengendalian intern atas transaksi penjualan PT. 

Kari Umbi, terlihat bahwa pengendalian intern yang diterapkan PT. Kari 

Umbi sudah cukup baik, hal ini tercermin dari kebaikan-kebaikannya sebagai 

berikut: 
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a. Terdapat pemisahan fungsi antara bagian penjualan dengan bagian 

akuntansi serta bagian keuangan. 

b. Faktur yang salah dan batal tetap tersimpan untuk pemeriksaan. 

c. Bagian  penjualan telah melaporkan dan mencatat laporan dengan benar. 

Namun demikian, masih ada beberapa kelemahan yang tidak terlalu 

mempengaruhi kewajaran laporan keuangan tetapi tetap memerlukan perhatian 

dan perbaikan, antara lain: 

a. Tidak adanya pemisahan pencatatan bagian pemasukan barang dan bagian 

penjulan. 

b. Perusahaan tidak mempunyai pedoman pemberian potongan harga secara 

tertulis. 

c. Faktur penjualan tidak bernomor urut tercetak. 

d. Perusahaan tidak membuat perkiraan penyisihan atas piutang tak tertagih. 

 

5.1.2 Saran 

 

Guna meningkatkan struktur pengendalian intern atas penjualan usaha  

PT. Kari Umbi, maka berikut ini penulis memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Kari umbi Jakarta, : 
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a. Sebaiknya perusahaan membuat salinan pencatatan untuk barang masuk ke 

bagian penjualan sehingga tidak terjadi selisih dalam perhitungan. 

b. Perlu dibuat pedoman pemberian potongan harga secara tertulis yang harus 

dijadikan prosedur dalam memberikan potongan harga. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat 

merugikan perusahaan. 

c. Sebagai faktur penjualan yang diterbitkan perusahaan bernomor urut tercetak, 

hal ini bermanfaat dalam hal penyimpanan faktur dan pencarian faktur 

apabila dibutuhkan sewaktu waktu. 

d. Sebaiknya perusahaan membuat penyisihan atas piutang tak tertagih agar 

laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyajikan posisi keuangan dan 

hasil usaha yang wajar. 

  

 

 


