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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang sudah dilakukan, 

yaitu: 

1. Aktivitas pengendalian internal pada siklus pendapatan di Water Kingdom 

Mekarsari dalam merekam kegiatan usahanya sudah menggunakan 

aplikasi sendiri, yaitu Limix. Aplikasi keuangan secara langsung 

dikendalikan oleh yang berwenang, yaitu bagian keuangan.Aplikasi Limix 

ini juga langsung terhubung dari kasir, general kasir, dan manajer. Hal 

tersebut juga dapat mengurangi kecurangan yang terjadi, karena setiap 

kegiatan yang dilakukan langsung terinput dan tersambung ke manajer 

2. Aktivitas pengendalian internal pada siklus pendapatan di Water Kingdom 

Mekarsari secara umum sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat 

diketahui karena perusahaan sudah menjalankan apa yang direncanakan. 

Tapi ada hal yang masih harus diperbaiki, yaitu pemisahan tugas antara 

audit internal dengan asisten manager di bagian  finance, accounting, and 

tax. Dan ada beberapa hal yang tidak dapat berjalan sesuai rencana karena 

beberapa faktor eksternal, seperti akses ke tempat dan penjualan yang 
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tergantung pada bulan atau musim tertentu, yang menyebabkan kenaikkan 

laba yang diingankan belum bisa tercapai 

3. Perencanaan pengendalian internal dan implementasinya sudah berjalan 

dengan baik. Karena pada perencanaan, perusahaan telah membuat 

budgeting untuk tiap bulannya, dan hal tersebut juga sudah tercatat pada 

ISO yang mereka tetapkan untuk melakukan pekerjaannya, jadi seperti 

prinsip yang ada di ISO tersebut, yaitu menjalankan apa yang sudah ditulis 

dan menulis apa yang sudah dijalankan. Dari budgeting tersebut juga 

dapat digunakan untuk perencanaan-perencanaan kedepannya 

4. Secara keseluruhkan, aktivitas pengendalian internal pada siklus 

pendapatan di Water Kingdom Mekarsari sudah berjalan dengan baik, 

dilihat dari hasil kuesioner yang ada, dimana dari enam komponen yang 

ada, dan terdapat 14 pernyataan didalamnya, hanya dua pernyataan yang 

masuk ke kategori tidak baik, yang lainnya sudah masuk dalam kategori 

baik 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk perusahaan maupun 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Bagi perusahaan diharapkan memaksimalkan aktivitas pengendaliannya, 

meskipun sudah berjalan dengan baik ada baiknya jika dapat terus 

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi. Terutama dari aspek 
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pemisahan tugas audit internal, yang memang seharusnya karyawan yang 

melakukan tugas audit internal dipisah dari tugas atau wewenang yang 

lainnya, jadi karyawan tersebut hanya memegang tugas sebagai Auditor 

Internal perusahaan 

2. Bagi perusahaan, untuk program e-money nya diharapkan bisa segera 

dilakukan karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan 

dan pelanggan. Keuntungan bagi perusahaan, yaitu lebih mudah dalam 

mengendalikan pendapatan keuangannya 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi data yang tidak 

tercantum disini, seperti laporan keuangan, dan pendapatan yang diterima 

perusahaan 


