BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Dalam kegiatan penulisan untuk menyempurnakan
kegiatan operasional di Prima Danarta Credit Union perlu
untuk mengerti dan mengatasi masalah yang ada. Beberapa
masalah yang ada di didalam siklus pendapatan Prima
Danarta Credit Union yaitu :
a. Terdapat

adanya

pekerjaan

yang

saling

membackup antar setiap bagian. Pekerjaan yang
saling membackup ini terjadi karena kurangnya
setiap bagian yang bekerja didalam Prima
Danarta Credit Union sehingga membuat tidak
dapat

berjalannya

prosedur

yang

benar

didalamnya. Teori pengendalian internal dengan
keadaan di Prima Danarta tidak sesuai sehingga
dalam kejadian seperti ini membuat kecurangan
yang dapat dilakukan oleh setiap bagian.
b. Didalam siklus pendapatan terdapat dokumen
untuk mencatat uang masuk anggota yaitu slip
uang masuk (SUM), dalam dokumen ini terlihat
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kurangnya memadai karena terlihat dalam
perlakuan teller yang mencoret atas dokumen
SUM tetapi tidak memberikannya paraf maupun
catatan atas kejadian tersebut. Kejadian seperti
tersebut bisa membuat binggung setiap bagian
lain ketika tidak adanya catatan atas dokumen
tersebut.
c. Penulis melihat perlunya usulan dokumen tanda
terima yang diberikan kepada calon anggota
yang mendaftar, dalam melihat tanda terima
penulis mendapat keterbatasan untuk mengakses
maupun melihat tanda terima.

5.2 Keterbatasan
Dalam

melaksanakan

kegiatan

Praktik

Kerja

Lapangan (Magang) penulis mendapatakan keterbatasan
dalam penulisan sebagai berikut :

a. Penulis mendapatkan kerterbatasan dalam melihat
maupun mengakses informasi secara detail mengenai
jasa

pinjaman,

informasi

denda

dan

hal

yang

menyangkut atas pinjaman anggota yang ada di buku
rekening anggota.
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5.3 Saran
Setelah melihat dan mengetahui masalah yang ada
didalam Prima

Danarta Credit

Union dalam siklus

pendapatan .penulis memberikan saran sebagai berikut :
a. Credit Union sebaiknya untuk menambahkan
staff yang bekerja didalamnya.
b. Perusahaan

dapat

untuk

mempertimbangan

dalam mengganti dokumen usulan dalam slip
uang masuk (SUM) maupun tanda terima
pendaftaran anggota baru.
c. Untuk penelitian berikutnya diharpkan untuk
lebih

membahas

secara

menyeluruh

dan

membahas pengendalian internal yang ada
didalam Prima Danarta.
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