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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sistem pengendalian akuntansi  yang berfungsi untuk pengamanan harta 

dengan pengecekan, ketelitian dan keandalan data akuntansi pada KSP 

Pamardi Utomo mencakup, yaitu adalah: 

a. Pengelolaan keuangan yang dikelola langsung oleh Kantor unit koperasi  

telah dipisahkan antara fungsi operasi dengan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. 

b. Pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan setiap hari maupun 1 kali 

setahun. 

c. Pengunaan bukti transaksi setiap transaksi yang pelaksanakan untuk 

mengecek, ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

d. Pemberian nomor pada setiap  masih manual diotorisasi oleh pembuat 

transaksi serta pertanggungjawaban  dalam pencatatan  dilihat ketelitian. 

e. Pengisian data laporan keuangan yang ada karyawan sudah melakukan 

sesuai keandalan data akuntansi. 

f. Koperasi mempunyai wewenang dan tangungjawab kewajiban setor 

yang sesuai dengan target yang ditetapkan dari kantor pusat. 
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2. Sistem pengendalian administrasi yang berfungsi mendorong efesiensi 

karyawan dan patuhnya kebijakan pada KSP Pamardi Utomo, yaitu adalah: 

a. Seleksi karyawan sudah ditetapkan di kantor pusat KSP Pamardi 

utomo jadi di setiap unit cabang sudah langsung jadi sudah 

ditetapkan oleh kantor pusat. 

b.  Pelatihan karyawan sudah ditetapkan kantor pusat. Namun proses 

seleksi karyawan akan lebih lanjut pengawasan intern saat 

pelaksanaan masih banyak ditemukan kecurangan – kecurangan 

karyawan. 

c.  KSP Pamardi Utomo memiliki struktur organisasi yang sesuai 

dengan kebutuhan dan secara jelas memisahkan fungsi – fungsi 

pencatatan, pelaksanaan, pengawasan serta job describtion.  

d. KSP Pamardi Utomo mempunyai sistem pemisahan tugas yang 

sesuai rencana organisasi.  

e. Pemeriksaan data merupakan pemeriksaan keuangan yang 

dilaksanakan setiap hari maupun 1 tahun sekali. 

f. Perputaran jabatan( job rotation) di KSP Pamardi Utomo 

dilaksanakan pada semua karyawan. Pimpinan , bendahara, 

marketing,staff pelaksanaan. 

g. KSP Pamardi Utomo mempunyai pengawasan intern ketentuan 

proses dengan peraturan yang di buat, maka pengendalian intern 

terhadap masing- masing personil akan berjalan secara otomatis.  
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h. KSP Pamardi Utomo telah memberikan waktu cuti bagi semua 

karyawan. 

i. Program pelatihan karyawan serta perekrutan  yang disediakan oleh 

kantor pusat.  

j. Karyawan di KSP Pamardi Utomo diberikan bonus  atau prestasi 

ketika karyawan ini bekerja mencapai target yang sudah ditetapkan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan penelitian menunjukan telah memiliki sistem 

pengendalian intern, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut: 

1. Bagi KSP Pamardi Utomo  

a. Pengelolaan keuangan yang dikelola langsung oleh Kantor unit koperasi  

telah dipisahkan antara fungsi operasi dengan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi, perlu pengawasan upaya pengamanan harta. Perlu 

melaksanakan wewenang dan tangungjawab kewajiban setor yang 

sesuai dengan target yang ditetapkan dari kantor pusat. 

Pelatihan karyawan perlu ditingkatkan  dan  akan lanjut pengawasan 

intern saat pelaksanaan masih banyak ditemukan kecurangan – 

kecurangan karyawan. 

b. Karyawan perlu memperhatikan struktur organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan secara jelas memisahkan fungsi – fungsi pencatatan, 

pelaksanaan, pengawasan serta job describtion. Pelatihan karyawan 

perlu ditingkatkan  dan  akan lanjut pengawasan intern saat pelaksanaan 

masih banyak ditemukan kecurangan – kecurangan karyawan 
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c. KSP Pamardi Utomo mempunyai pengawasan intern  lebih 

memperhatikan ketentuan proses dengan peraturan yang di buat, sesuai 

dengan prosedur yang ada. Maka, akan mengurangi kecurangan yang 

ada dan akan mengurangi kecurangan. 

d. Program pelatihan karyawan serta perekrutan  yang disediakan oleh 

kantor pusat harus ditingkatkan karena mutu karyawan merupakan 

faktor utama dalam pelayanan. KSP Pamardi Utomo  harus 

memberikan bonus  atau prestasi ketika karyawan ini bekerja  sesuai 

mencapai target yang sudah ditetapkan 

2. Bagi peneliti selanutnya 

Beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanutnya yang 

tertarik meneliti tentang sistem pengendalian intern pada KSP Pamardi 

Utomo proses pembelajaran adalah: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait dengan sistem pengendalian intern agar  

hasil penelitiannya dapat lebih dan lebih lengkap lagi. 

b. Peneliti selanutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga 

penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya 

diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang 

kompeten dalam kajian sistem pengendalian intern. 

 

 


