
 
 

 

BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Studi kasus penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas dari sistem 

pengendalian internal pada PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti. Berdasarkan hasil 

dan pembahasan efektivitas dari sistem pengendalian internal PT Cakrawala Jaya 

Makmur Sakti yang dinilai berdasarkan Pengendalian umum dan aplikasi yang 

dimiliki, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Efektifitas sistem pengendalian internal pada persediaan barang dagang 

perusahaan masih tidak efektif dan masih memiliki kelemahan terutama pada 

approval manual untuk melakukan tindakan menghapus (delete) data kuantitas 

barang yang tentu saja dapat menjadi celah adanya fraud. Hal tersebut tentu saja 

dikarenakan tidak adanya auditor internal pada perusahaan tersebut.  

 Namun, disisi lain penerapan sistem pengendalian internal pada PT 

Cakrawala Jaya Makmur Sakti telah memberikan banyak keuntungan bagi kegiatan 

operasional perusahaan.  
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5.2 Saran 

 Perlu adanya auditor internal perusahaan untuk mengurangi terjadinya fraud 

yang mungkin terjadi akibat dari tindakan approval manual yang dapat dilakukan 

oleh bagian pembelian, kepala bagian penjualan, dan staff bagian penjualan. 

Perusahaan seharusnya membuatkan sistem agar tidak menggunakan approval 

manual lagi dan apabila approval manual masih dilakukan, sebaiknya kepala bagian 

meminta lampiran-lampiran file yang menyangkut perubahan dari approval manual 

tersebut. 

Selain adanya kontrol preventif, perlu juga adanya kontrol detektif untuk 

menemukan hasil-hasil yang tidak diharapkan dan diperlukan pula kontrol korektif 

agar kesalahanyang sama tidak terulang kembali. Hal tersebut dibutuhkan karena 

SPI saja tidak cukup untuk mencegah adanya penyimpangan. Perusahaan 

seharusnya membuatkan sistem agar tidak menggunakan approval manual lagi dan 

perlu adanya SOP yang mengatur bagaimana tindakan yang diperlukan.  

Perusahaan juga harus menegaskan kepada pelanggan untuk mengikuti 

prosedur penjualan yang telah ada untuk membantu perusahaan dalam memantau 

jumlah barang milik perusahaan agar tidak terjadi selisih akibat prosedur penjualan 

yang tidak benar. Selain itu, perusahaan juga harus konsisten dalam melakukan 

stock opname secara rutin untuk mengurangi adanya selisih jumlah barang yang 

terjadi pada sistem dengan kuantitas barang pada gudang. Selain itu, guna 

melindungi PC dan client-server sebaiknya sebaiknya perusahaan memberikan 

label yang tidak dapat dilepas / permanen pada peralatan yang dimiliki untuk 

menjaga keamanannya. 


