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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari evaluasi sistem pengendalian internal 

pada CV Maju Bersama Bawen yang sudah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pengendalian umum dan 

aplikasi pada CV Maju Bersama Bawen secara garis besar dapat dikatakan 

sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengenalian umum 

yaitu Pengendalian organisasi, Pengendalian akuntabilitas aktiva, 

Pengendalian praktik manajemen serta Pengendalian aplikasi yaitu 

Pengendalian Boundary, Pengendalian input, Pengendalian proses, dan 

Pengendalian output menunjukan bahwa praktik sistem pengendalian 

internal dalam perusahaan dapat dikatakan sudah baik 

Meskipun hasil evaluasi menunjukan praktek sistem 

pengendalian internal yang baik, masih terdapat kelemahan dalam 

perusahaan yaitu pada pengendalian umum bagian pengendalian 

dokumentasi. Pengendalian dokumentasi CV Maju Bersama Bawen masih 

sangat kurang. Selain itu perusahaan juga belum melakukan audit berkala 

terhadap kerjanya. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan 

rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan bagi CV Maju Bersama 

Bawen. Perusahan sebaiknya meningkatkan pengendalian dokumentasinya 

yang masih lemah dengan membuat dan melengkapi dokumen tertulis 

yang berisi gambar, flowchart, diagram, dll yang menjelaskan langkah-

langkah mengoperasikan sistem dan program, alur program, sistem, dan 

data berjalan, serta langkah-langkah prosedur dan operasi tertentu. Dengan 

adanya pengendalian dokumentasi yang baik dapat membantu pengguna 

dalam mengoperasikan sistem dan membantu pengembang sistem dalam 

mengidentifikasi sistem sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Selain itu, perusahaan sebaiknya melakukan audit berkala terhadap hasil 

kerjanya. Dengan adanya audit, laporan keuangan perusahaan dapat 

menjadi lebih kredibel serta mencegah dan mendeteksi adanya 

kecurangan.  

 

5.3. Implikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu evaluasi dimana 

hasil yang diperoleh dapat dijadikan parameter maupun pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana memperbaiki sistem 

pengendalian internal dalam perusahaan. Selain itu, dengan adanya 

penelitian ini, pihak-pihak yang bersangkutan dapat melihat lebih luas lagi 
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terkait masalah-masalah mengenai sistem pengendalian internal dalam 

perusahaan, terutama terkait pengendalian umum dan aplikasi. 

Dapat dipastikan bahwa hasil dari penelitian ini memiliki 

implikasi yang positif bagi berbagai pihak yang bersangkutan di dalam 

penelitian ini. Dalam berbagai masalah yang terjadi di ruang lingkup 

penelitian ini telah terungkap hasil-hasil penelitian yang secara langsung 

berimbas terhadap pihak-pihak yang dimaksudkan. Salah satu diantaranya 

adalah pengendalian dokumentasi diperoleh hasil yang dapat dikatakan 

masih sangat kurang. Hal itu mengisyaratkan pada pihak perusahaan untuk 

memperbaiki sistem pengendalian internalnya, terutama pada 

pengendalian dokumentasinya. 

 




