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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

penulis pada bab sebelumnya terhadap sistem pengendalian intern siklus pendapatan 

pada PT Sinar Media Tiga Malang, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai 

berikut: 

1. Siklus pendapatan pada PT Sinar Media Tiga Malang masih terdapat kekurangan 

dan kelemahan didalamnya. Kelemahan tersebut dikarenakan karyawan kurang 

dapat menerapkan sistem yang ada dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat 

merugikan perusahaan jika ada indikasi atau terjadi kecurangan yang dilakukan 

karyawan yang bersangkutan dengan siklus pendapatan. 

2. Sistem pengendalian intern siklus pendapatan pada PT Sinar Media Tiga dapat 

masih terdapat kekurangan. Direktur perusahaan melakukan audit internal secara 

rutin terhadap keuangan perusahaan. Akan tetapi dalam pembagian tugas dan 

wewenang pegawai, PT Sinar Media Tiga masih terdapat kekurangan. Hal ini 

dapat dilihat dari praktek langsung yang ada pada perusahaan. Dalam hal 

transaksi, semua pihak dapat melakukannya dengan bebas tanpa ada pengendalian 

dan pengawasan yang intensif dari direktur sebagai kepala perusahaan. 
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3. Dalam melakukan pengendalian intern siklus pendapatan, direktur menjadi sosok 

vital. Pada saat klien melakukan perjanjian dengan perusahaan, direktur menjadi 

orang utama yang melakukan perjanjian tertulis dengan klien. Hal tersebut 

dimaksudkan agar mengurangi kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan 

oleh pihak lain yang berada di perusahaan. 

5.2 Saran 

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada sistem pengendalian 

intern siklus pendapatan pada PT Sinar Media Tiga agar lebih baik maka saran dari 

penulis adalah: 

1. Perusahaan harus memperhatikan penggunaan siklus pendapatan lebih intensif 

mengingat pendapatan adalah hal yang sangat krusial untuk berjalannya 

perusahaan kedepannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penekanan 

terhadap karyawan yang terlibat dalam siklus pendapatan untuk mematuhi sistem 

yang ada pada perusahaan 

2. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bagian pada perusahaan 

seharusnya harus ada batasan antar bagian. Batasan ini harus dapat dipatuhi oleh 

semua elemen karyawan agar dapat terlaksana sistem pengendalian intern siklus 

pendapatan yang baik dan benar. 


