
KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V

1« Kesimpulan.

1.1. Apabila diterapkan prinsip-prinsip pengendalian in

tern dalam aktivitas pembelian dan pengeluaran uang maka- 

penyelewengan-penyelewengan dan kebocoran-kebocoran akan- 

segera diketahui dan diatasi* Disamping itu perlu juga 

adanya dokumen pendukung yang memadai.

Hipothesa diatas adalah benar dan dapat diterima karena ;

a. Pengendalian intern adalah pengendalian yang dicijD 

takan melalui mekanisme system dan prosedur yang - 

ada untuk melindungi harta milik perusahaan,benja

min ketepatan data akuntansi,menyangkut efisiensi- 

usaha serta mendorong kepatuhan terhadap kebijaksa 

naan pimpinan yang digariskan.

b. Prinsip-prinsip pengendalian intern yang memuaskan 

menghendaki adanya pemisahan fungsi.

$truktur organisasi yang dikehendaki yaitu struk - 

tur organisasi yang dapat memisahkan fungsi opera

tional ,pencatatan,penyimpanan dan pengawasan.

c. Penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern yang 

didukung dengan adanya pemisahan fungsi yang tegas 

memungkinkan adanya tindakan saling uji atau inter 

nal cek yaitu suatu upaya untuk mengadakan pengen

dalian dan pengawasan dengan menggunakan dua orang 

petugae atau lebih dari satu bagian atau beberapa-
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bagian berdasarkan data atau transaksi yang sama 4

dengan mengadakan sistem fcerbeda untuk raenghasil -
i

kan kesimpulan yang sama 

d. Penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern yang 

didukung dengan penggunaan formulir yang tepat gu- 

na atas pelaksanaan pembelian barang/material kebu. 

tuhan perusahaan dan pengeluaran uang raenghendaki- 

penggunaan forraulir-formulir yang memperhatikan - 

prinsip untuk meraperoleh informasi yang berguna - 

dan tepat waktu. Prinsip pengendalian intern nuem - 

pertimbangkan peraisahan fungsi didalam pendistri - 

busiannya serta prinsip ekonomis dalam menyelengga 

rakan dan mendistribusikannya.

1.-'. Sistem adalab suatu kerangka dari prosedur-prosedur- 

yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan - 

suatu skema yang raenyeluruh untuk melaksanakan ,suatu 

kegiatan atau fungsi utana dari perusahaan.

1.3. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan yang me- 

libatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang beru - 

lang-ulang.

’.4. Aktivitas pembelian material dilaksanakan untuk raeme. 

nuhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek,sehing- 

ga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal. 

Pembelian yang dilaksanakan harus menguntungkan bagi
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