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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis 

sehubungan dengan sistem Pengendalian Internal Penjualan Tunai pada  PT 

Dagsap Endura Eatore Cabang Yogyakarta, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sistem penjualan tunai pada PT Dagsap Endura Eatore sudah melaksanakan 

fungsi operasional yang ada pada perusahaan hal ini dapat di lihat dari 

dokumen-dokumen yang di gunakan, catatan akuntansi yang digunakan, 

fungsi-fungsi yang terkait dan prosedur penjualan.  

2. Sistem pengendalain internal pada PT Dagsap Endura Eatore sudah 

melaksanakan unsur-unsurnya yang ada pada perusahaan hal ini dapat 

dilihat dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional sacara tegas, sistem wewenang dan prosedur pecatatan yang 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap perusahaan, praktek yang 

sehat dalam melaksanakan tugas dan karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

3. Hasil evaluasi pada sistem penjualan tunai dan sistem pengendalian internal 

terdapat kelebihan dan kelemahannya hal ini dapat dilihat dari pencatatan 

transaksi penerimaan kas di lakukan secara manual sedangkan secara 

komputerisasi dilakukan oleh bagian financial  accounting, kondisi barang 
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dan kondisi kendaraan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengiriman. Kemudian struktur oraganisasi tidak terdapa rangkap jabatan, 

sistem otorisasi telah dilakukan oleh yang berwenang, praktek yang sehat 

dan karyawan yang bermutu. Tetapi terdapat kelemahan pada penjualan 

tunai.    

B. Saran 

Sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian 

yang dilakukan pada PT Dagsap Endura Eatore Cabang Yogyakarta, maka 

penulis memberikan saran yaitu:  

1. Sistem penjualan tunai dan sistem pengendalian internal pada PT  Dagsap  

Endura Eatore sudah melakukan fungsi operasional yang terdapat pada 

perusahaan dan harus di pertahankan oleh perusahaan dengan cara 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem. Agar sistem yang 

ada di perusahaan dapat tetap berjalan dengan baik. 

2. Pada saat pelanggan melakukan pelunasan, perusahaan memberikan 

kepercayaan  penuh kepada bagian pengiriman sebaiknya cara pelunasan 

dari pelanggan menggunakan jasa tansfer maupun menggunakan cek. 

Untuk menguranggi resiko kecurangan yang dilakukan oleh bagian 

pengiriman. 


