
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah penulis menguraikan tentang peranan pengendalian intern akuntansi 

penjualan dan penagihan piutang guna menjamin kelengkapan penerimaan pendapatan, 

maka penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan menjadi 

masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan peranan pengendalian intern akuntansi 

penjualan dan penagihan piutang guna menjamin kelengkapan penerimaan pendapatan. 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap setiap unit dari organisasi, 

prosedur serta praktek yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro cabang Cirebon dalam 

menjalankan usahanya, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan pengendalian intern akuntansi penjualan dan penagihan piutang guna 

menjamin kelengkapan penerimaan pendapatan telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Terdapat struktur organisasi perusahaan yang disertai dengan uraian tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing bagian yang dirumuskan 

secara tertulis. 

b. Manajemen perusahaan menerapkan praktek dan kebijakan sumber daya 

manusia serta berusaha menjaga hubungan baik dengan para karyawan. Ini 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan struktur 

pengendalian intern perusahaan. 
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c. Pemakaian dokumen dan catatan yang memadai serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan diotorisasi sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

e. Tidak adanya audit internal yang bertugas memeriksa dan mengawasi siklus 

penjualan di perusahaan. 

f. Tidak adanya bagian tersendiri yang khusus mengurus tentang SDM, sehingga 

tugas-tugas bagian SDM (seperti perekrutan pegawai) dikerjakan oleh bagian lain. 

g. Karena tidak adanya bagian SDM, maka tidak dapat dihindari adanya jabatan 

rangkap di dalam perusahaan. 

 

2. Pengendalian intern akuntansi penjualan mempunyai peranan yang signifikan terhadap 

kelengkapan penerimaan pendapatan. Hal ini didukung oleh : 

a. Pelaporan dan pengolahan informasi yang dihasilkan pengendalian intern 

akuntansi penjualan dalam kelengkapan penerimaan pendapatan dapat diuji 

kebenaran dan ketelitiannya, sehingga laporan yang dihasilkan akurat, dapat 

dipercaya, dan merupakan alat bantu bagi pihak manajemen dalam mengambil 

keputusan. 

b. Dari persamaan regresi Y = 0,147X + 41,560 dapat diketahui bahwa pengendalian 

intern akuntansi penjualan berperan terhadap kelengkapan penerimaan 

pendapatan, kenaikan pengendalian intern penjualan sebesar 1% akan 

meningkatkan kelengkapan penerimaan pendapatan perusahaan sebesar 0,147%. 
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c. Dengan membandingkan t tabel dan t hitung, jika t hitung > t tabel, maka Ho 

ditolak. Dari hasil perhitungan didapat t hitung  2,868 > t tabel 1,699 maka Ho 

ditolak artinya pengendalian intern akuntansi penjualan memiliki peranan yang 

signifikan guna menjamin kelengkapan penerimaan pendapatan. 

 

5.2. Saran 

Agar pendapatan PT Sinar Sosro cabang Cirebon diterima secara lengkap, maka 

penulis mencoba mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 

a. Sebaiknya perusahaan memiliki  audit internal yang bertugas memeriksa dan 

mengawasi siklus penjualan di perusahaan. 

b. Perusahaan membuat bagian tersendiri yang khusus mengurus tentang SDM, 

sehingga tugas-tugas yang terkait dengan SDM (seperti perekrutan pegawai) tidak 

dikerjakan oleh bagian lain. 

c. Sebaiknya perusahaan menghindari jabatan rangkap, untuk menghindari 

kecurangan dan manipulasi data yang dapat dilakukan karyawan, misalnya kepala 

administrasi hanya mengerjakan tugas yang menjadi bagiannya saja, tidak 

mengerjakan tugas bagian SDM. 
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