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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Struktur pengendalian internal pada Dealer Yamaha Motor 

Gondanglegi dapat diketahui dalam hal penjualan pelaksanaannya sudah 

sesuai dengan ketepatan waktu dan ketercapaian target. Dalam hal 

kebijakan karyawan dan praktek sumber daya manusia, masing-masing 

karyawan dealer mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang yang 

mereka tekuni. Penaksiran resiko dapat diketahui bahwa pada Dealer 

Yamaha Motor Gondanglegi dengan adanya penaksiran resiko tersebut, 

maka risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa 

dan keadaan intern maupun ekstern yang terjadi dan secara negatif 

mempengaruhi kemanpuan entitas untuk mencatat , mengolah , meringkas 

dan melaporkan data keuangan secara konsisten. Aktivitas pengendalian 

pada Dealer Yamaha Motor Gondanglegi dapat diketahui sudah memiliki 

kinerja yang baik, hal ini bisa dilihat dari kemampuan mereka 

menghasilkan laporan keuangan yang cukup diandalkan dan aktivitas 

dealer yang terus berlangsung. Pengolahan informasi dilakukan dengan 

menggunakan komputer sehingga lebih cepat dan akurat. 

Dalam hal prosedurya pihak dealer menyesuaikan dengan standar 

operasional pelayanan dari pihak dealer menjual barang dan jasa jadi harus 

menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Informasi dan komunikasi 
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pada Dealer Yamaha Motor Gondanglegi dapat dikatakan sudah baik pada 

saat pembagian tugas transaksi tersebut dikendalikan dengan sistem 

otorisasi sesuai dengan wewenang kepala bagian. Catatan akutansinya 

dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menguatkan bukti utama. 

Dimana dalam lingkungan pengendalian pihak dealer masih 

mengalami hambatan dari penjualan yang rame atau sepi pada bulan 

tertentu, sehingga struktur pengendalian intern dalam hal ini dapat 

dikatakan kurang efektif. Hal ini terbukti pada prosedur penjualan pada 

Dealer Yamaha Motor Gondanglegi yang melakukan pencatatan laporan 

keuangan dengan cara manual dan internet digunakan untuk laporan ke 

perusahaan. Aktivitas ini dilakukan sebagai pengendalian intern untuk 

menjaga atau menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan-

peyimpangan pada saat proses pencacatan laporan keuangan. 

Dalam hal ini penjelasan tersebut dapat dikatakan dapat berjalan 

dengan efektif, karena formulir merupakan alat yang berguna untuk 

memberikan orientasi terlaksananya suatu transaksi. Semua data dan file 

diolah dan tersimpan dalam komputer. Ini memudahkan bagi pihak intern 

untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi. Dalam 

hal ini sarana atau alat penujang sudah terpenuhi dan komunikasi antar 

karyawan yang terjalin dengan baik. Dalam hal ini Dealer Yamaha Motor 

Gondanglegi belum menerapkan pemantauan secara efektif. Pemantauan 

pada Dealer Yamaha Motor Gondanglegi dapat diketahui proses ini 
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dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, 

evaluasi secara terpisah dapat dikatakan kurang baik 

 

B. Saran  

Dengan  adanya  struktur pengendalian internal  maka  akan  dapat  

membantu  dealer dalam  membuat  keputusan karena  tepatnya  informasi  

yang  (akurat),  relevan,  dan  tepat  waktu.  Diharapkan  Informasi  yang  

digunakan dalam  pengambilan  keputusan  penjualan  akan  membawa  

dealer  ke  arah  laba  yang  optimal,  serta merupakan  alat  bantu  bagi  

manajer  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  akan  ditempuh,  

khususnya  di  bidang penjualan.  

Sebaiknya melakukan seleksi karyawan sesuai dengan persyaratan 

dan melakukan pengembangan pendidikan karyawan sehingga 

menciptakan karyawan yang memiliki kompetensi dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya. Pihak dealer diharapkan mampu untuk 

melakukan evaluasi atas sistem dan prosedur pengendalian secara berkala, 

dengan harapan pihak dealer segera menetapkan kebijakan agar tidak 

terjadi adanya penyimpangan yang dapat merugikan dealer.  

 

 


