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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pengendalian Internal 

Ibu Perhiasan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Pengendalian Internal Ibu Perhiasan berdasarkan konsep COSO meliputi 

beberapa hal yaitu pengendalian lingkungan, pengendalian penilaian resiko, 

pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi serta pengendalian pengawasan. 

Pada pengendalian lingkungan yang menjadi titik penelitian adalah terkait 

kepemimpinan serta kebijakan yang diberlakukan dalam entitas serta struktur fungsi 

organisasi. Kebijakan dan cara memimpin Ibu Perhiasan mampu membawa karyawan 

bekerja dengan baik dan menghargai satu sama lain sehingga membentuk loyalitas 

karyawan terhadap entitas. Tetapi kelemahannya adalah tidak adanya struktur fungsi 

organisasi yang jelas dalam entitas. Penilaian risiko terkait kinerja karyawan dalam 

kegiatan usaha sehari-hari memiliki pengelolaan yang baik dimana tidak ada rasa 

senioritas yang menghasilkan tenggat rasa dan tanggung jawab untuk saling menjaga 

satu sama lain. Pengendalian aktivitas pada entitas ini meliputi pencatatan dan 

otorisasi, persediaan opname, serta pembatasan akses dokumentasi/ pencatatan. Tidak 

adanya struktur organisasi yang jelas menyebabkan tidak adanya level atau tingkatan 

manajemen yang sebenarnya diperlukan untuk otorisasi dokumen terkait sehingga 

pada dasarnya tidak ada kepastian atau keandalan dalam pencatatan segala dokumen 

tersebut. Entitas tidak mengenal istilah persediaan Opname sehingga tidak pernah 

dilakukan pengecekan pencatatan dengan persediaan di gudang. Entitas juga tidak 

memberlakukan pembatasan apapun terkait pencatatan, pengambilan persediaan dan 

lainnya yang mana menyebabkan pencurian aset sangat besar terjadi karena adanya 

kesempatan. Untuk pengendalian informasi sudah berjalan dengan baik dimana 

berbagai informasi yang disampaikan dapat diandalkan karena tepat waktu dan tepat 

sasaran kepada siapa informasi tersebut. Kendala pada komunikasi adalah dimana Ibu 

Perhiasan melakukan transaksi penjualan diluar jam buka toko secara pribadi namun 

tidak memberi informasi tersebut kepada karyawan Ibu Perhiasan. Hal ini 
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menyebabkan penjualan yang dilakukan Ibu Perhiasan tersebut tidak tercatat dan tidak 

dilaporkan dalam laporan bulanan pajak. Pada pengendalian pengawasan terhadap 

evaluasi kinerja karyawan maupun evaluasi jalannya usaha sudah dilaksanakan 

meskipun tidak secara resmi menggunakan nama evaluasi, tetapi berbagai kendala 

serta masukan dan saran pasti tersampaikan dan dapat ditindak lanjuti dengan baik 

dan secara tepat waktu. 

2. Karena kurangnya pengendalian internal yang dilakukan Ibu Perhiasan maka 

keandalan pelaporan akuntansi dan pajak juga dipertanyakan. Hal ini terbukti dari 

diterbitkannya surat dari kantor pajak mengenai penjualan yang mana memang 

terdapat penjualan yang belum dilaporkan. Hingga akhirnya Ibu Perhiasan melakukan 

perhitungan ulang dari kas masuk yang dicocokan dengan nota penjualan sehingga 

catatan pengambilan persediaan. Yang mana menghasilkan adanya ketidakcocokan 

antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan Ibu Perhiasan harus melakukan koreksi 

atau yang biasa disebut dengan Pembetulan SPT atas pelaporan pajak bulanan yang 

telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Karena adanya kekurangan dalam 

pencatatan penjualan maka menyebabkan pajak yang dibayarkan Ibu Perhiasan terlalu 

kecil sehingga Ibu Perhiasan harus menyetorkan tambahan kekurangan pajak atas 

penghasilan penjualan tersebut. Pembayaran tambahan tersebut menyebabkan adanya 

denda atau sanksi dari pajak karena pembayaran tersebut melewati batas akhir 

pembayaran pajak bulanan. Sehingga akhirnya Ibu Perhiasan mengalami kerugian 

dalam bentuk finansial karena harus membayar denda pajak tersebut. 

 

5.2 Saran dan Keterbatasan Riset 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan atas analisis terhadap evaluasi pengendalian Internal Ibu 

Perhiasan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Beberapa poin mengenai pengendalian internal sudah dilakukan Ibu Perhiasan, alangkah 

lebih baik lagi Ibu Perhiasan memperhatikan aspek pengendalian aktivitas yakni terkait 

otorisasi catatan, persediaan opname dan juga pembatasan akses terhadap aset dan 

pencatatan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat struktur fungsi yang jelas bagi 

karyawan. Tidak perlu secara tertulis karena memperhatikan skala kecil perorangan 

namun dapat dibuat aturan yang menegaskan level tersebut. Sehingga masing-masing 

karyawan dapat mengambil perannya dan lebih dapat mempertanggung jawabkan bagian 
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yang dipercayakan kepadanya. Selain itu bagi Ibu Perhiasan diharapkan dapat lebih 

meningkatkan komunikasi dengan para karyawan terkait penjualan yang dilakukan Ibu 

Perhiasan diluar jam operasional toko. Selain itu juga sangat diperlukan bagi Ibu 

Perhiasan dan para karyawan untuk saling menjaga dan mengerti pentingnya 

pengendalian internal sehingga jalannya usaha bisnis semakin efektif dan efisien. 

2. Karena Ibu Perhiasan sudah mengetahui titik kesalahan yang terjadi yang dikarenakan 

adanya penjualan pribadi yang belum dilaporkan, maka alangkah lebih baiknya bagi Ibu 

Perhiasan untuk segera melakukan Pembetulan SPT PPN Masa yang seharusnya 

dilaporkan secara bulanan untuk melaporkan penjualan yang sebenarnya. Meskipun 

dampaknya adalah menyebabkan adanya sanksi financial yang harus dibayarkan tetapi 

Ibu Perhiasan memiliki Laporan Perpajakan yang andal dan bisa dipercaya serta 

memenuhi tanggung jawabnya atas pelaporan perpajakan yang baik dan benar. 

3. Riset ini memiliki keterbatasan dalam hal panduan pertanyaan yang digunakan dalam 

wawancara yang tidak detail, sehingga riset tidak dapat mendeskripsikan dengan detail 

sistem pengendalian dimensi COSO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


