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SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.2 Simpulan

Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa  hasil analisis  pada

beberapa sampling transaksi biaya-biaya telah sesaui dengan asersi-

asersi  yang ada dan tidak ditemukan adanya  dokumen yang tidak

lengkap, tidak ditemukan adanya kesalahan perhitungan matematis,

peneliti menemukan beberapa dokumen-dokumen pendukung belum

lengkap pada otorisasi dari pihak direksi maupun bagian keuangan

dan  tidak  ditemukan  adanya  ketidak  tersediaan  nomor  bukti  dari

dokumen pendukung pada data sampling.

Pada PT “X” Setiap catatan dan dokumen yang berhubungan

dengan  transaksi,  terutama  transaksi  biaya  diarsipkan  dengan

memadai,  dan  bukti-bukti  transaksi  biaya  yang  bernomor  urut

tercetak. Transaksi rinci dalam menghitung saldo per akun biaya –

biaya dibuku besar dengan cara melakukan mutasi setiap bulan per

akun  biaya-biaya  dengan  menyamakan  mutasi  tersebut  dengan

laporan keuangan hasilnya  sesuai.  Beberapa transaksi  biaya salah

dalam memasukkan ke akun-akun yang sesuai, sehingga oleh KAP

Buntaran  dan  Lisawati  akan  dimasukkan  kedalam jurnal  AJE  no

1,2,3 dan 4.
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5.2 Keterbatasan
Dalam melakukan  proses  studi  praktik,  pemagang memiliki

keterbatasan  atas  data  yang  diperoleh  untuk  melengkapi  hasil

penelitian. Keterbatasan data dalam studi praktik adalah pemagang

tidak mendapatkan struktur organisasi pada PT “ X “ dan pemagang

tidak memiliki data berupa job description dari PT “ X “. Pemagang

hanya mendapatkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP

Buntaran & Lisawati.

5.3 Saran

Saran yang diberikan untuk studi praktik selanjutnya adalah : 

1. Dalam ketersediaan  data,  diharapkan  studi  praktik  selanjutnya

dapat memperoleh data yang lengkap.
2. Dalam  studi  praktik  metode  pengumpulan  data  adalah

dokumentasi.  Diharapkan  untuk  studi  praktik  selanjutntya

pemagang  dapat  melakukan  observasi  dan  wawancara  pada

perusahaan.
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