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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada WAVE 

COMMUNITY CENTER yang bergerak dibidang penyewaan dan kafe. Maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan di 

WAVE COMMUNITY CENTER cukup memadai. Namun, perannya masih belum 

maksimal untuk mendukung keandalan informasi penjualan pada perusahaan 

tersebut. 

Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada perusahaan cukup 

memadai, hal ini dapat terlihat dari: 

1. WAVE COMMUNITY CENTER memiliki struktur organisasi dengan pemisahan 

fungsi yang cukup jelas. 

2. WAVE COMMUNITY CENTER menggunakan dokumen manual yang rangkap 

tembus yang penggunaannya bernomor urut tercetak dan diotorisasi oleh bagian 

yang memiliki wewenang. 

3. Sistem pengendalian internal pada WAVE COMMUNITY CENTER cukup 

memadai dan berperan dalam mendukung keandalan informasi penjualan. 

Pernyataan ini didukung oleh fakta sebagai berikut: 

1) Adanya struktur organisasi yang disertai dengan pemisahan fungsi yang cukup 

jelas. 
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2) Dokumen yang digunakan oleh WAVE COMMUNITY CENTER sudah 

bernomor urut tercetak. 

3) Catatan atau dokumen atas transaksi tersedia pada saat diperlukan. 

4) Pengarsipan semua data sehingga memudahkan dalam pengecekan atau 

pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

5) Tidak terjadinya kecurangan pada perusahaan yang menyebabkan perusahan 

mengalami suatu kerugian yang materiil. 

Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada perusahaan memiliki 

peranan dalam mendukung keandalan informasi penjualan perusahan ini. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

direkomendasikan oleh penulis antara lain sebagai berikut: 

1. WAVE COMMUNITY CENTER sebaiknya terus memperbaiki sistem dalam 

pengendalian penjualan terutama pada penyewaan. Dengan menambahkan 

beberapa form atau dokumen yang penting dalam perusahaan. 

2. WAVE COMMUNITY CENTER sebaiknya lebih memanfaatkan teknologi agar 

dapat terus meningkatkan penjualan serta peningkatan dalam pengendalian 

penjualan. 

3. WAVE COMMUNITY CENTER sebaiknya lebih memilih pekerja yang lebih 

kompeten, agar setiap pelayanan dalam perusahaan dapat berjalan lebih baik. 

4. Pemilik seharusnya melakukan pemeriksaan secara mendadak untuk menjamin 

agar kinerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 


