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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada 

CV,. Agung Motor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Sistem pengendalian internal penjualan CV Agung Motor. 

Struktur organisasi yang ada pada CV. Agung Motor telah 

menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan uraian-uraian tugas secara 

jelas. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, maka setiap bagian 

akan mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-

masing.  

CV. Agung Motor juga telah melaksanakan prosedur penjualan 

dengan cukup baik dan sistematis. Secara keseluruhan, dapat dikatakan 

bahwa CV. Agung Motor telah melaksanakan unsur-unsur sistem 

pengendalian internal  penjualan yang memadai. Hal ini terbukti dari 

tujuan dari perusahaan tercapai, formulir-formulir yang digunakan 

bernomor urut dan rangkap. Selain itu juga diotorisasi oleh pihak yag 

berwenang.  

Penulis juga menyimpulkan bahwa CV. Agung Motor masih 

mempunyai kekurangan dan masih harus diperbaiki. Misalnya CV. 

Agung Motor masih membutuhkan staf yang menangani pengendalian 
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internal perusahaan, dan bagian akuntansi juga perlu menyimpan dan 

mencek silang terhadap bukti pembayaran, apakah pembelian 

dilakukan secara kredit atau tunai. 

 

2. Peranan Sistem Pengendalian Internal Penjualan terhadap Keamanan 

Harta Perusahaan pada CV. Agung Motor 

Sistem Pengendalian Internal Penjualan ternyata berperan dan 

berpengaruh terhadap keamanan harta perusahaan pada CV. Agung 

Motor. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya kecurangan yang 

dilakukan oleh salah seorang salesman part-time karena tidak adanya 

bagian pengendalian internal yang secara khusus menangani 

pengendalian internal pada CV. Agung Motor. 

Untuk membuktikan bahwa sistem pengendalian internal penjualan 

berpengaruh terhadap kemanan harta perusahaan, penulis 

menggunakan analisis regresi. Analisis ini menghasilkan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, 

maka H0 dapat ditolak. Selanjutnya dari hasil statistik t hitung ternyata 

lebih besar daripada statistik t tabel (6,720 > 2,018), maka H0 dapat 

ditolak, atau dengan kata lain H1 diterima. Hal ini berarti hipotesis 

yang penulis kemukakan pada Bab I, yaitu “ada pengaruh antara 

sistem pengendalian internal penjualan terhadap keamanan harta 

perusahaan” dapat diterima. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada CV. Agung Motor, maka 

penulis ingin memberikan saran perbaikan yang bermanfaat bagi CV. 

Agung Motor. Saran yang dianjurkan adalah: 

1.      Mengingat muncul kecurangan yang dilakukan oleh seorang salesman 

part-time karena tidak adanya bagian pengendalian internal secara 

khusus, maka dibutuhkan staf yang khusus menangani pengendalian 

internal perusahaan (Internal Auditor) 

2. Bagian akuntansi perlu menyimpan bukti pembayaran dan melakukan                     

pengecekan ulang, apakah pembelian dilakukan secara kredit atau 

tunai. 
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