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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian internal pada PT.ACUM masih kurang efektif 

dan efisien, karena dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih ada beberapa 

kelemahan yang menimbulkan risiko yang cukup merugikan perusahaan dan para 

karyawannya. Berikut adalah masalah-masalah pada PT.ACUM : 

1. Dokumen untuk bagian sales pada saat mengirimkan barang ke pelanggan 

tidak lengkap, dimana sales hanya membawa surat jalan saja. Tidak ada 

dokumen yang tertulis untuk sales. Hal ini mengakibatkan sales tidak 

bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dibawa yang akan 

diberikan oleh pelanggan 

2. Tidak memberikan tindakan yang jelas terkait piutang pelanggan yang lebih 

dari jatuh tempo yang sudah ditentukan. Hal ini menyebabkan piutang tak 

tertagih semakin meningkat dan penerimaan kas yang diterima perusahaan 

akan menghambat 

3. Tidak ada pemisahan tugas antara pembagian penagihan piutang pelanggan 

dan pembagian voucher. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan 

yang dilakukan oleh bagian penagihan 

 

5.2 Keterbatasan 

Adanya keterbatasan dalam penelitian studi kasus di PT.ACUM ini adalah 

dalam melakukan evaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan tidak 

membahas program yang ada di perusahaan, tetapi hanya membahas manual saja. 

Keterbatasan peneliti juga terhambat karena responden sering tidak ada ditempat. 
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5.3 Saran 

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat menjadi bahan evaluasi 

manajemen PT.ACUM atas hasil penelitian, yaitu: 

1. Manajemen perusahaan seharusnya membuat dokumen untuk sales yang 

akan mengirimkan barang ke pelanggan, sehingga ada bukti tertulis dan jika  

ada kehilangan barang pesanan yang dibawa sales bertanggung jawab 

2. Manajemen perusahaan sebaiknya memberikan tindakan tidak mengirim 

barang sebelum piutang dilunasi atau tetap mengirimkan barang dengan 

syarat pembayaran dilakukan secara tunai 

3. Jika voucher dibawa collector maka harus malaporkan ke coordinator 

collector dan harus ada tanda tangan collector di voucher yang dibawa oleh 

collector tersebut, supaya voucher yang diberikan untuk pelanggan tidak 

dapat diuangkan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian 

Dengan saran yang diberikan, diharapkan PT.ACUM semakin baik dan sukses 

dalam mengembangkan bisnisnya dimasa yang akan datang. 
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