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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi software BPOS dan SQL yang digunakan oleh CV ATLANTA 

ELECTRONICS sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 

pengendalian aplikasi input yang meliputi: Sequence Check, Field Check, Sign Check, 

Validity Check, Limit Test, Range Test, Reasonableness Test, Redundant Data Check, 

Capacity Check, Completeness Check telah diterapkan. Pengendalian aplikasi proses, 

meliputi: Data Matching, Exception Reporting External Data Reconciliation, Control 

Account Reconciliation, File Security, Error Log, Error Reporting telah ada dan 

diterapkan dengan baik. Pengendalian aplikasi output, meliputi: meninjau kelogisan 

dan kesesuaian format semua output, merekonsiliasi total pengendalian input dan 

output yang berkaitan setiap hari, mendistribusikan output komputer ke departemen 

pemakai yang sesuai, melindungi output yang sensitif dan rahasia yang dikirim ke 

pemakai melalui akses, modifikasi, dan kesalahan pengiriman yang tidak diotorisasi, 

mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan 

semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data 

yang sangat rahasia telah diterapkan dengan baik. Sedangkan untuk Pengendalian 

umum, meliputi: pengendalian manajemen puncak, pengendalian manajemen 
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kualitas, pengendalian data, sistematisnya dokumen yang ada, pengecekan dengan 

kondisi yang sesungguhnya, pengendalian praktik manajemen keamanan telah 

diterapkan dengan baik. 

Ada beberapa kelemahan yaitu untuk Pengendalian aplikasi proses, pada Data 

Currency Check, Default Value tidak ada penerapannya di perusahaan. Untuk 

pengendalian aplikasi output, perusahaan juga tidak menyimpan output yang sensitif 

dan rahasia di area yang aman. Untuk pengendalian umum,  pengendalian manajemen 

sumber data yang belum up to date, serta manajemen operasi belum optimal 

diterapkan. 

 

5.2. Saran 

Maka saran yang dapat dikemukakan untuk perusahaan adalah: sebaiknya 

pihak CV ATLANTA ELECTRONICS dapat menerapkan transaksi penjualan yang 

tidak berbelit, menerapkan data currency, default value dan file conversion control,  

perusahaan sebaiknya melindungi output yang sensitif dan rahasia yang dikirim ke 

pemakai melalui akses, modifikasi, dan kesalahan pengiriman juga diotorisasi,, serta 

melakukan up date data untuk manajemen operasi. 
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