
BaB V

KESIMPUL a N  Da N  Sa B a H

Berdasarkan data-data yeng diperoleh sebagai Infor

ms si dari perusaheen P*T. "Xrt, meka penulls dapat menetap - 

kan pennasalahan yeng terjadi pada perusahaan yang bersan£ 

kutan. Kemudian dengan menggunakan daaar-dasa? teoritia 

yang berlmbungen dengan permesalahan tersebut, penulls me- 

ngemukakan hlpoteaa kerja gun© menge taslnyo*

Setelah diuraikan mengenai pennaaalahannya serta p a  

mecahannya dan pengujlan hlpoteaa kerja, naka dapatlah di- 

simpulkan dan dlkenmkpkan berbagai saran.

X. Keslmpulan

Dari pembahasan yang teXah diuraikan pada bab-bab 

terdahulu dapatlah ditarlk suatu keslmpulan sebagai ber

ikut :

a* Berdasarkan peneXaahan atas pengendalian intern yang 

ada mpkB perlu dibentuk satu bagian lag! yaitu ba

gian kredit yang ada dibawah pengawasan bagian ke- 

uangaiw

B agi a n  ini bergune untuk menghindarl kemungkinan -

terjadinya kecurangan atas piutang sehubungen de-t
n g a n  adanya perangkapan fungsl bag i a n  tersebut oleh
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begien pen juelan.

b. Prosedur audit yang telah diXeksenekan gun© mende - 

teksi kemungkinan terjadinye penyeXewengen deXam pjg 

nyajian seldo piutang tersebut, berupa penelitian 

terhadap dokumen-dokuraen yang mendesari timbulny© 

piutang serte hasiX-hesiX penegihen setelah tanggal 

neraca, teXah aampsi pada suatu kesimpuXan bahwa 

perlu dibuet setu dokumen pendukung lagi yaitu b e 

rupa snaXisa umur piutang. Atas d©s»r dokumen ter

sebut dapat diketahui piutang-piuteng man© yang te

lah jetuh tempo dan yeng belum jetuh tempo,sehingga 

akan diperoXeh suatu gembaran piutang-piuteng man© 

yeng mungkin tidek depot ditegih dan berapa beear - 

nye cadengan penghapusan piuteng yeng perlu dice- 

dengken.

c. Dapat disimpulken puXe behw© dari defter u m u r  pi- 

utcng (Xempiren II) terlihat ede setui Xsnggenen yeng 

sebeiknye tidek dibcri kesempeten lagi untuk meXelni 

ksn pembeXien, keren© piutang se^umXeh Rp.63*000,—  

pembsyereraiy© telah Xewet wektu 3 buXen. Hal ini 

k u m i g  ei'isien den merugiken perusehaan.

d. Deiigan demikian hipotese kerjje penuXis, yang menye- 

taken bahwa penyebab deri pede timbuXny© mPseXah 

berupa keberaten ateupun penoXekan klien ©tea dile- 

kukEnny& prosedur konfirmesi atas piutang tersebut
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adalah un t u k  menghinderken diri dez>l pihek fiskus 

sehubungan dengan pengenaan be ban psjak, sehingga 

secera tuntas dapatlah disimpulkan bahwa pence tet- 

a n  piutang pade perusahaan P.T."X,r yang dis8jikan 

di laporan keuangan aksn kursiig meyakinkan terha - 

dap diri auditor sehubungan dengan edonye hsl-hsl 

di atas*

2* flBSBB

Deri hasll kesimpulan pembshBSEu ini* make penulla 

menge jukan beberapa saran yang mungkin berguna begl pern* 

baca skripsi ini, khUBUsnye bagi auditor ekatern yang me- 

lakukan peraeriksaan atas 3aporen keuangan suatu perusshe- 

an» S8ran-saran ini dimaksudkan untuk membantu pemecahan 

maselah bilamana seandaioye seoreng auditor raenghadapi m $  

salah yeng serupa dalam pelaksanaan tugas pemerikssannya* 

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut s 

Bilamana klien berkeberatan ataupun menolak dilskuksnnya 

prosedur konfirmasi etas piuteng, make hendaknya dilekii - 

kan :

Prosedur alternatip pemeriksaen sobogBi berikut ;

- Lakukan penelitian yang kritis terhadep dokmnexif- 

dokumen dasar dan pencetatan yang mendaoari tira- 

bulnye suetu piutang. Sample yang dipiiih hen - 

deknya terutame ditujukan pada item-item yang m £
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m m j u k k n n  tendensi yrng tidek Sehubung&n

dengan hal ini, make minimal prosedur yang perlu 

dilakukan edeleh sebagai berikut ;

- Adakenlah penelitian terhadap faktur-faktur ates 

pen;Jualan kredit dari sample y o n g  dipilih* Per- 

hatifcpn jangka wektu pembayaron kredit yeng te

lah ditetapken dalam faktur tersebut.

- Adek a n  penelitian terhadap D.0* y e n g  beresngIoi$ 

an dengan transaksi penjuolon tersebut* d e n  te- 

lusurilah ke dalam eatatan^catoton persediaan - 

barang untuk menentukan apakah racmeng teleh te£ 

jadi pengiriraan barang yeng terjual tersebut ke 

langgacan.

- a.dakpn penelusuren hingga ke buku harian pen- 

;)ualan dan kprtu-kertu piutang untuk lengganon 

yang bersangkutan gune raenilai kewajaran penca- 

tatan atsa timbulnya piutang tersebut*

- Lakukan pula penelitian secara kritis terhadap ha 
sil-hasil penagihan yeng diperoleh setelah tangetil 

neraca*

auditor heruslah meyekinken dirinya bahwa penagl^ 

a n  atas piutang tersebut adaleh bc n a r  dan wadar 

dengen memperhatikan jsngka woktu pembayaran kre

dit yang telah ditentukan sebelumnya. Sehubungan 

dengan hal ini, make minimal prosedur yang perlu
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dilakukan adal a h  sebagai berikut t

*  Mlnta kepada klien laporan daftar penaglhan u s  

tuk 8atu atau due bulan setelah tanggal neraca. 

Adakan scan terhadap daftar tersebut untuk me- 

lihat jumleh-jumlPh yeng materiil ataupun yang 

tldak normal*

- Adakan penelusuran d a n  pembuktian pada bukti - 

bukti penagihan dari item yang dipilih*

- Bilamana klien memiliki kebiaeaan untuk menye-
/

torkpn hasil tagihan secern rutin k e  b a n k  a taji 

pun 3!ks langganan membayax* dengan eek» make 

lakukan penelltian pula podo bukti penyetoran 

uang ke b a n k  Berta rekening koran klien dl bank 
yang bersangkutan*
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