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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari pengujian 

pengendalian yang dilakukan oleh pemagang, dapat disimpulkan 

bahwa prosedur-prosedur pengeluaran kas PT Hasil Karya sudah 

berjalan dengan efektif dan memadai karena: 

1. Jumlah presentase temuan yang ditemukan pada setiap prosedur 

lebih kecil dari tingkat Tolerable Error Risk yaitu 10%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada proses pengeluaran kas, nilai yang 

tercantum pada laporan perusahaan telah akurat dan lengkap. 

2. Pemisahan tugas dan tanggung jawab pada tiap divisi telah 

dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari struktur organisasi yang 

rinci dan deskripsi pekerjaan yang lengkap dan tertulis. Hal 

tersebut membuat karyawan yang masuk dan telah mengikuti 

pelatihan melalui program orientasi magang mengetahui 

pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pada saat 

melaksanakan tugas yang telah diberikan. 

3. Pengecekan dan verifikasi yang telah berjalan baik 

meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pengeluaran kas PT 

Hasil Karya. Hal tersebut menyebabkan prosedur pengeluaran 

kas dapat dipertanggung jawabkan. 

4. Ototrisasi pada setiap dokumen dapat mengurangi kesalahan dan 

kecurangan dalam penggunaan dokumen yang ada. Hal tersebut 
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dilakukan dengan cara distribusi yang baik beserta pemberian 

tanggung jawab pada setiap dokumen yang dibuat. 

 

5.2. Keterbatasan 

       Dalam menyelesaikan laporan magang yang membuat penelitian 

ini tidak sempurna, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh 

pemagang yaitu: 

1. Pemagang memiliki keterbatasan dalam meminjam dokumen 

internal perusahaan sebagai bahan tulis dalam laporan magang 

ini. 

2. Pemagang memiliki keterbatasan untuk dapat mengetahui data-

data internal perusahaan sebagai bahan dalam pembuatan laporan 

magang ini. 

3. Pemagang juga memiliki keterbatasan pada keikutsertaannya 

dalam setiap pelaksanaan audit. Dalam hal ini, pemagang hanya 

melakukan proses verifikasi dokumen saja, sedangkan untuk 

proses sampling dan pembuatan Laporan Hasil Audit dilakukan 

oleh supervisor internal audit. 

4. Ruang lingkup pemagang dalam membuat laporan magang ini 

terbatas hanya pada verifikasi bukti pengeluaran kas. 
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5.3. Saran 

       Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengujian 

pengendalian pada aktivitas pengeluaran kas perusahaan, maka 

pemagang memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Jumlah sampling dan populasi atas transaksi yang digunakan 

dalam penelitian selanjutnya sebaiknya lebih banyak sehingga 

data dapat lebih akurat. 

2. Pada penelitian selanjutnya, pemagang dihimbau untuk 

menjelaskan proses verifikasi audit lebih di perdalam. 

3. Melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada karyawan 

perusahaan sebelum melakukan wawancara. Hal ini agar 

karyawan perusahaan dapat menyediakan waktu yang cukup 

untuk proses wawancara sehingga peneliti dapat memperoleh 

informasi lebih banyak. 
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