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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan terhadap pengendalian intern 

aktivitas penjualan pada PT.Bajubang Gasindo maka penulis memberi kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Keandalan pengendalian intern atas aktivitas penjualan yang telah diterapkan oleh 

PT.Bajubang Gasindo telah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pemisahan fungsi antara otorisasi, pencatatan, dan pemeliharaan aktiva. Selain itu 

pengendalian intern pada aktivitas penjualan yang diterapkan PT.Bajubang 

Gasindo sedah cukup andal. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan sistem dan 

prosedur penjualan pada PT.Bajubang Gasindo, yaitu sebagai berikut : 

a. terdapat otorisasi yang memadai untuk memproses pesanan dari pelanggan 

dan melakukan pencatatan transaksi penjualan (berdasarkan Customer 

Order telah disetujui).  

b. Dokumen yang dipakai dalam aktivitas penjualan dipranomori.  

c. Terdapat deskripsi pekerjaan yang jelas untuk tiap-tiap bagian dalam 

struktur organisasi. Deskripsi pekerjaan tersebut dinyatakan secara tertulis 

dan dikomunikasikan kepada tiap-tiap bagian dalam perusahaan.  

d. Terdapat pemisahan tugas yang jelas antara fungsi pencatatan transaksi 

penjualan, pemegang barang, serta fungsi yang berwenang memberikan 

otorisasi.  
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e. Terdapat pengamana yang memadai terhadap harta dan aktiva perusahaan.  

f. Terdapat internal auditor dalam perusahaan.   

2. Pengendalian intern penjualan dapat membantu auditor dalam menentukan ruang 

lingkup pemeriksaan penjualan. Hal ini dapa dilihat dari : 

a. Berdasarkan hasil dan penilaian atas pengendalian intern perusahaan, 

auditor dapat memutuskan apakah pengendalian intern yang dimiliki 

perusahaan dapat di andalkan atau tidak. Kemudian ia menentukan luas 

dan ruang lingkup perusahaan, serta jenis dan prosedur yang akan 

ditempuhnya. Semakin baik pengendalian intern yang ada dalam 

perusahaan, maka semakin sempit ruang lingkup pemeriksaan yang akan 

dilakukan auditor atas aktivitas penjualan, dengan cara meminimalkan 

risiko pengendalian ke tingkat yang dapat diterima.  

 

5.2. Saran 

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

untuk PT.Bajubang Gasindo adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya untuk bagian pencatatan (Bagian Akuntansi) dan bagian keuangan 

dipegang oleh dua orang yang berbeda, untuk menghindari terjadinya kecurangan 

dan hasil kinerjanya pun dapat lebih maksimal. 

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

tetapi memeriksa pengendalian intern agar perusahaan dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah diterapkan.  
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3. Diharapkan dalam perusahaan pegawai dapat lebih mendorong terciptanya 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membantu pihak manajemen 

dalam mengambil keputusan. 


