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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan pada PD. Karunia Motor 

mengenai peranan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan efektivitas 

pada siklus penjualan tunai, serta berdasarkan penelitian kepustakaan dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian intern yang diterapkan PD. Karunia Motor telah 

cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan tugas 

dan tanggung jawab dan serta uraian tugas yang dibuat secara 

tertulis sehingga karyawan dapat secara jelas melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya. 

b. Adanya pemberian wewenang yang jelas antar setiap bagian dalam 

perusahaan. 

c. Adanya perputaran jabatan, sehingga dapat membantu dalam 

menemukan kecurangan dan penyelewengan yang terjadi. 

d. Adanya pelatihan yang diberikan oleh PD. Karunia Motor kepada 

para karyawannya untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

e. Adanya seleksi calon karyawan yang dilakukan pada tahap awal 

penerimaan karyawan baru. 
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f. Adanya flowchart atau bagan alir yang menggambarkan aliran 

formulir. 

g. Adanya formulir Sistem Pengendalian Intern. 

2. Sistem pengendalian intern pada PD. Karunia Motor sangat berperan 

dalam rangka meningkatkan efektivitas pada siklus penjualan tunai. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada PD. 

Karunia Motor, yaitu dengan cara membandingkan hipotesa yang telah 

dikemukakan pada Bab 1 bahwa: “Jika penerapan sistem pengendalian 

intern memadai, maka akan meningkatkan efektivitas penjualan tunai” 

dapat diterima. 

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik pada PD. 

Karunia Motor ternyata mampu meningkatkan efektivitas penjualan tunai 

tersebut. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan pada jumlah penjualan yang 

terjadi pada PD. Karunia Motor dibandingkan dengan penjualan dari tahun 

yang sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis 

pada PD. Karunia Motor mengenai penerapan sistem pengendalian intern dalam 

meningkatkan efektivitas pada siklus penjualan tunai, serta pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis, maka agar pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam 

meningkatkan efektivitas pada siklus penjualan tunai dapat berjalan dengan baik 

dan lancar, serta untuk dapat menghasilkan informasi yang relevan, maka penulis 
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mengajukan saran yang berhubungan dengan kesimpulan diatas agar dapat 

berguna bagi perusahaan yang bersangkutan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya ada pemisahan antara seksi pengiriman dengan seksi 

penagihan/ pembayaran pelanggan.  

2. Perlunya pengawasan terhadap karyawan, sehingga dapat diketahui 

dengan cepat dan tepat yang berbuat curang serta dikenakan sanksi 

yang sesuai. 

3. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara periodik dan secara 

mendadak yang dilakukan baik melalui pemeriksaan laporan 

maupun pemeriksaan fisik, sehingga resiko kecurangan dan 

kehilangan dapat diminimalisir. 


