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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab IV di atas, pengendalian internal terkait 

uang muka pembelian yang dimiliki PT. ABC masih kurang baik, karena masih 

ditemukan untuk beberapa pemasok tidak ada catatan uang muka. Hal ini akan 

memberi celah kecurangan di dalam perusahaan klien. Selain itu, konsep uang 

muka pembelian yang dilakukan oleh PT. ABC tidak bisa diimplementasikan pada 

Accurate Online karena uang muka yang diberikan kepada pemasok tidak langsung 

dipotong habis untuk sekali pembelian. Pencatatan yang dilakukan PT. ABC masih 

terdapat beberapa kesalahan karena harga yang dicatat tidak sesuai dengan harga 

yang ditagih oleh pemasok karena jumlah yang dibayarkan lebih sedikit dari harga 

yang seharusnya. Jika diimplementasikan pada Accurate Online, maka hutang 

usaha akan menjadi besar karena pembayaran yang dilakukan lebih sedikit dari 

hutang.   

 

5.2 Saran 

Saran bagi PT. ABC adalah untuk uang muka atas beberapa pemasok yang 

belum dicatat agar mulai dibuatkan catatan dan diotorisasi pimpinan untuk 

menghindari kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Jika tidak ada catatan 

dan tidak ada otorisasi dari pimpinan maka hal ini dapat membuka celah bagian 

kasir untuk mengambil uang muka yang seharusnya diberikan kepada pemasok. 

Selain itu, bila ada transaksi lain dalam pembelian seperti diskon atau pendapatan 

lainnya dari transaksi pembelian sebaiknya dicatat tersendiri agar jumlah uang yang 

dicatat sesuai dengan tagihan dan rekening koran.
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