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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Setelah melakukan penelitian langsung di PT. Enseval 

Putera Megatrading Tbk Kediri selama 3 (tiga) bulan, maka secara 

keseluruhan disimpulkan bahwa ada beberapa implikasi dalam 

melakukan pengendalian internal khususnya dalam siklus penjualan 

dan penerimaan kas. 

1. Sistem kerja pada siklus penjualan sudah mengikuti tahapan 

ISO yang jelas nampak pada alur flowchart, namun beberapa 

kendala masih dihadapi dalam proses penerimaan penjualan 

yang bersifat teknis dan non teknis 

2. Dalam proses siklus penerimaan kas perusahaan ini sudah 

menjalankan proses bisnis dengan benar, namun dalam 

beberpa penjualan didapati piutang pelanggan yang tidak 

dibayar atau mengalami macet dalam membayar. Namun 

dalam hal ini operasional perusahaan tidak mengalami 

gangguan sedikitpun.  

3. Pelaksanan informasi dan komunikasi atas siklus pnjualan 

dan penerimaan kas secara umum masih memadai untuk 

mendukung pengendalian intern. Fungsi-fungsi yang terlibat, 

prosedur-prosedur, dan dokumen yang diperlukan dibentuk 

dan dikoordinasikan seemikian rupa agar informasi tentang 
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penjualan dan penerimaan kas yang dimediakan di aplikasi 

dapat di evaluasi dan dikomunikasikan setiap harinya. 

 

5.2. Keterbatasan  

 Dalam melakukan pengevaluasian pengendalian internal 

pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Kediri, pemagang pun 

memiliki beberapa keterbatasan dalam mengevaluasinya, hal itu 

dikarenakan: 

1. Keterbatasan perusahaan dalam pemberian data internal yang 

bersifat rahasia sebagai data acuan yang dibutuhkan penulis.. 

 

5.3. Saran 

 Beberapa tindakan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengendalan internal atas siklus penjualan dan 

penerimaan kas di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Kediri 

adalah: 

1. Sebaiknya perusahaan melakukan pemeriksaan rutin atas 

sistem jaringan yang dipakai untuk memproses penjualan 

yang bermediakan sistem aplikasi yang sering kali 

mengalami gangguan dalam proses penjualan, hal itu dapat 

membantu untuk memperlancar proses penjualan agar 

penjualan di perusahaan ini dapat berjalan lancar, dan 
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memperbaiki signal internet yang masih dalam kemampuan 

lambat di perusahaan ini. 

2. Seharusnya perusahaan mempertimbangkan untuk merekrut 

tambahan pegawai sebagai Warehouseman yang dinilai 

sangat kurang dalam proses penyiapan barang pesanan 

pelangan, hal itu dapat bermanfaat agar dalam pelaksanaan 

proses penyiapan barang tidak mengalami keterlambatan 

dalam penyiapannya, perekrutan pegawai akan berdampak 

langsung kepada kelancaran dalam proses penjualan 

sehingga barang pesanan pelanggan diproses dengan cepat. 

3. Dalam proses penerimaan kas seharusnya dalam pemilihan 

dan penyeleksiaan pelanggan dalam melakukan permintaan 

pesanan agar lebih selektif dalam menerima, hal itu berguna 

agar dalam pelunasan piutang, pelanggan tidak mengalami 

kesulitan dalam melakukan pembayaran yang berimplikasi 

dalam penerimaan kas PT. Enseval Putera Megatrading Tbk 

Kediri. 
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