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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1  KESIMPULAN  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan PT. 

Sinar Mulia Prima mengenai sistem pengendalian internal dengan 

menggunakan sistem pengendalian umum dan aplikasi dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem pengendalian internal yang digunakan oleh perusahaan 

meliputi sistem penjualan, sistem persediaan dan sistem pembelian 

dapat memproses dari data input berupa surat jalan dan nota pembelian 

menjadi hasil output yang berupa buku besar, neraca, maupun laba 

rugi bagi perusahaan yang sesuai dengan pengendalian output dan 

juga terdapat sebuah sistem development yang berfungsi untuk 

memperbaiki atau menambahkan modul – modul yang akan 

digunakan perusahaan di kemudian hari yang sesuai dengan 

pengendalian manajemen terhadap fungsi dan pengembangan sistem. 

Namun sistem pengendalian internal yang dipakai masih belum dapat 

menyelesaikan permasalahan persediaan yaitu perbedaan stock barang 

dan permasalahan penjualan yaitu piutang tidak tertagih. 

2. Sistem penjualan, sistem persediaan dan sistem pembelian telah 

memiliki sistem yang baik dalam keamanan dengan menggunakan 

form login yang username dan password hanya diketahui oleh 

operator komputer. Namun terdapat username dan password yang 

sama yang dipakai pada sistem pembelian dan persediaan ditambah 

tidak adanya penggantian password secara berkala menjadikan 

kelemahan dari form login ini. Dalam mendukung keamanan dari 

sistem, ketika operator komputer akan melakukan logout dari sistem 

ditambahkan kolom history untuk mengetahui siapa saja dan jam 

berapa mereka menggunakan sistem dengan menunjukkan username 
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dan jam terakhir si pemakai logout namun hal tersebut kurang 

bermanfaat karena hanya satu orang di setiap bagian yang dapat masuk 

dan mengoperasikan sistem yang dapat dipastikan nama username 

dari setiap bagian hanya satu nama saja, ditambah kolom tersebut 

tidak memberi tahu apa saja yang dilakukan oleh si pemakai seperti 

data apa saja yang ditambahkan atau diganti membuat sistem masih 

rawan dalam pengendalian pemeliharaan file.   

3. Dalam fungsi penyimpanan data, setiap hari data yang ditambahkan 

atau diganti oleh operator akan selalu dibackup ke server utama ketika 

operator komputer melakukan logout dari sistem yang telah sesuai 

juga dengan fungsi prosedur perbaikan kerusakan.  

4. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem pada perusahaan PT. Sinar 

Mulia belum berjalan dengan baik dimana dalam organisasi terdapat 

perangkapan bagian mulai dari bagian penjualan, bagian pengelolaan 

piutang, bagian arus kas masuk dan keluar / transaksi kas, sampai 

dengan bagian yang dapat membuat laporan keuangan yang hanya 

dikerjakan oleh satu orang.  

5. Pengendalian akses sudah terlaksana dengan baik namun masih 

terdapat perbedaan data stock barang dalam sistem yang diinput 

dengan stock barang fisik aslinya yang membuat pemilik memutuskan 

untuk melakukan stock opname setahun sekali jika terdapat perbedaan 

jumlah maka bagian persediaan akan merevisi data yang telah diinput 

sebelumnya. 

6. Masih banyak yang belum dilakukan oleh sistem pengendalian 

internal dalam perusahaan khususnya dalam fungsi pemeliharaan file 

atau dokumen, pembakuan dokumen, pengendalian data transaksi, 

pengendalian transmisi data, dsb yang berhubungan dengan 

pengelolaan file data perusahaan. Walaupun sistem backup telah 

otomatis dilakukan setiap hari tetapi belum membuat file tersebut 

aman karena penggantian data file yang dilakukan oleh operator 

seperti halnya masalah persediaan tadi dapat merubah data backup 
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yang ada di server utama sehingga dari contoh seperti itu perusahaan 

masih kurang dalam pengelolaan data file, yang masih rentan dan 

gampang untuk diganti oleh individu.  

7. Namun untuk pengendalian umum dan aplikasi lainnya telah mampu 

dilakukan oleh perusahaan seperti : pencegahan kemacetan dengan 

menggunakan UPS dan melakukan update hardware serta software di 

setiap komputer, pengendalian internet dengan mengupdate firewall 

dan antivirus secara berkala, pengendalian boundary dengan adanya 

username dan password, pengendalian input dengan adanya tampilan 

entry yang membantu para pemakai, pengendalian proses meliputi 

adanya programmed check yang dapat menjamin ketetapan posting 

dan melakukan perhitungan aritmatika, proses validasi input yang 

telah digunakan dan dipunyai perusahaan yaitu limit check, range 

check, reasonable test, redundant data check dsb.  

8. Masih bergantungnya perusahaan dengan programmer dari luar 

perusahaan mengingat perusahaan tidak mempunyai pegawai yang 

khusus mengelola sistem yang sehingga jika terjadi kerusakan dan 

permasalahan sistem yang belum sesuai dengan Perusahaan harus 

terlebih dahulu memanggil programmer dari siska untuk datang 

memperbaiki. membuat para karyawan yang berkaitan dengan 

komputer tidak bekerja secara maksimal sehingga membuat kerugian 

bagi perusahaan.  

5.2  SARAN 

 Bagi Perusahaan 

1. Bagian penjualan, bagian pengelolaan piutang, bagian transaksi 

kas, sampai bagian pembuatan laporan seharusnya tidak 

dikerjakan oleh satu orang saja. Sebaiknya ditambahkan pegawai 

tambahan untuk bagian tersebut dan membagi kembali fungsi dari 

penjualan untuk meniminimalisir penyelewengan yang dapat 

menjadi kerugian besar bagi perusahaan.  
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2. Perusahaan sebaiknya memiliki pegawai yang khusus dalam 

perbaikan sistem perusahaan dan tidak terlalu bergantung pada 

programmer dari luar perusahaan dikarenakan jika terjadi 

permasalahan dalam sistem akan membuat para pegawai 

menunggu terlebih dahulu untuk perbaikan sistem  sehingga para 

pegawai tidak bekerja secara maksimal karena sistem masih tidak 

dapat digunakan dan juga sistem yang akan sangat rawan karena 

seluk beluknya yang diketahui oleh pihak luar perusahaan.  

3. Perlunya ditambahkan cctv atau tanda pengenal karyawan atau 

pun yang lainnya yang dapat menunjang pengendalian akses fisik 

untuk mengetahui karyawan selain bagian persediaan yang keluar 

masuk di gudang sehingga dapat mengurangi permasalahan 

ketidakcocokan antara stock fisik dengan stock barang dalam 

sistem sehingga dapat mengurangi stock opname yang dapat 

mengubah data file dari stock data di dalam sistem.   

 Bagi Sistem Perusahaan 

1. Perlu ditambahkan form pada bagian penjualan yaitu form 

penagihan piutang, yang berisi kumpulan dari piutang – piutang 

yang belum terbayarkan serta dicantumkan tanggal jatuh tempo 

pembayarannya agar dapat membantu pemakai maupun pemilik 

dalam mengecek piutang mana saja yang belum terbayar yang 

dapat meminimalisir permasalahan perusahaan mengenai piutang 

tak tertagih.  

2. Sistem history yang dipunyai oleh perusahaan sebaiknya dapat 

memberi tahu apa saja data yang si pemakai ganti atau tambahkan 

yang disebut processing log dan bukan hanya memuat nama 

username dan jam mereka logout saja yang membuat sistem 

tersebut kurang bermanfaat dan menjadi kesempatan bagi si 

pemakai untuk melakukan fraud data. 
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3. Perlu ditambahkan form pada bagian persediaan yaitu form selisih 

stock, yang berisi data stock barang yang hilang setelah dilakukan 

stock opname yang akan otomatis masuk kedalam bagian 

pembiayaan dengan catatan biaya kehilangan barang sehingga 

pemilik dan pemakai dapat mengetahui barang apa saja yang 

hilang dan berapa kerugian yang dialami perusahaan setelah 

barang tersebut dinyatakan hilang. 

4. Sistem backup sebaiknya dapat membantu dalam pengendalian 

data transaksi dengan data backup yang seharusnya tidak dapat 

direvisi atau bisa disebut juga pemutihan seperti contoh dalam 

bagian persediaan yang dapat merevisi data dari stock barang pada 

saat melakukan stock opname. Untuk kedepannya sistem backup 

yang dipunyai perusahaan sebaiknya dapat melakukan backup 

secara otomatis dan tidak mengharuskan para pemakainya untuk 

logout terlebih dahulu untuk melakukan backup.  

5. Perlu adanya penggantian password secara berkala dan perlu 

ditambahkan username dan password yang berbeda pada bagian 

yang saling berkaitan untuk meminimalisir penyelewengan yang 

dapat dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


