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BAB V

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis sistem pengendalian internal mengenai piutang/ tunggakan pada

penerimaan siswa baru belum efektif terkait sistem yang digunakan. Hal

tersebut dikarenakan sistem pelaporan yang digunakan masih

memungkinkan terjadinya penyelewengan atau fraud dan juga

tunggakan-tunggakan piutang.

2. Evaluasi kebutuhan sistem pengendalian internal penerimaan siswa baru

dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru mulai dari pengisian formulir

kesanggupan pembayaran sekolah sampai dengan pencatatan keuangan

sebagai bagian dari desain anti fraud mengenai piutang/ tunggakan dari

pembayaran siswa belum efektif dan efisien terkait SDM, integrasi, data

pada sistem keuangan dan pengolahan data maka dari itu diperlukan

sistem pengendalian internal yang terkomputerisasi sehingga data dapat

dicocokkan antara jumlah uang yang masuk dengan pencatatan uang

yang masuk. Sistem yang baru diperlukan untuk dapat menyajikan data

piutang secara benar dan valid dan laporan keuangan yang memiliki

standar seperti neraca dan laporan laba rugi. Selain itu dibutuhkan

kontrol dari korektor dan sebagainya untuk menentukan jangka waktu



195

kapan akan diselesaikan dan deadline piutang. Dibutuhkan juga

ketertiban dari masing-masing tenaga administrasi di unit untuk

menjalankan dan menerapkan sistem baru tersebut.

B. Keterbatasan

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses

penelitian ini ada beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan ini

dapat menjadi pertimbangan untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti

yang akan datang.

1. Perlu dilakukan proses triangulasi sumber yang dapat dapat dipergunakan

sebagai cross check data dari narasumber yang berbeda dan metode

triangulasi.

2. Keterbatasan kedalaman penelitian pada setiap variabel sistem

pengendalian, perlu diperdalam dengan menspesifikan penelitian pada

variabel-variabel terkait sistem pengendalian internal (lingkungan

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, dan kegiatan pemantauan).

C. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini diharapkan bahwa Yayasan X dapat

memperhatikan hasil analisis pengendalian internalnya kemudian

mengevaluasi dan melakukan perbaikan sistem pengendalian internal untuk

meningkatkan sistem yang ada agar lebih terstruktur dan lebih aman dari

penyelewengan atau fraud.

Clara Susilawati
Ini bukan keterbatasan
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Unit kerja harus memiliki standar atau persyaratan umum untuk

menerima peserta didik berdasarkan naskah akademik unit sekolah, visi misi,

10 keutamaan dan core value dalam pembentukan karakter pendidik, tenaga

kependidikan, dan peserta didik.

Unit kerja di bawah Yayasan Pendidikan X memiliki beragam jalur

penerimaan peserta didik (jalur akademik, jalur olahraga, dan jalur regular)

dengan ketentuan sesuai karakteristik masing-masing unit kerja. Ketentuan

dalam penerimaan peserta didik baru mulai dari materi tes, biaya

pendaftaran, biaya studi, komponen biaya studi, beasiswa menjadi otoritas

bagi unit kerja dalam menentukan regulasi. Yayasan Pendidikan X lebih

mengatur pada mekanisme pembayaran penerimaan peserta didik baru

dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif hingga

piutang/tunggakan Yayasan Pendidikan dapat teridentifikasi.

Mekanisme standar yang dapat diterapkan dan dikembangkan di

Yayasan Pendidikan X dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambaran umum mekanisme ini akan ada sistem pengendalian

internal secara spesifik. Ketika calon peserta didik baru melakukan

pendaftaran dan melakukan pembayaran pendaftaran secara non

tunai/tunai/ke bank maka jurnal sudah langsung terbentuk dengan mengunci

nomor pendaftaran dan nama calon peserta didik baru. Calon peserta didik

baru yang sudah lolos dalam seleksi tes akan melakukan wawancara

finansial. Kesepakatan yang dilakukan dalam wawancara finansial yang
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dilakukan akan terecord dalam sistem keuangan dan sudah langsung tercatat

dalam penjurnalan.

Gambar 7: Gagasan Mekanisme Standar PPDB Yayasan Pendidikan X

Pengidentifikasian atau penentuan persyaratan dalam wawancara

finansial menjadi hal utama dalam menentukan biaya studi berserta

angsurannya. Apabila orang tua murid yang melakukan pembayaran biaya

studi terlambat akan ada notifikasi atas keterlambatan pembayaran.

Keterlambatan dalam pembayaran keuangan sekolah akan menjadi hal

utama untuk mengurangi adanya piutang atau tunggakan yang menumpuk.

Dispensasi keterlambatan pembayaran dapat diverifikasi oleh kepala unit

kerja dengan adanya keringanan biaya studi atau beasiswa.
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