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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam Praktik Kerja Lapangan dapat 

ditarik kesimpulan dari uraian hasil deskripsi PKL dan pembahasan mengenai 

penerapan sistem pendapatan jasa servis bengkel pada PT. Astra International Tbk. 

cabang Kenjeran telah terlaksana cukup baik, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pendapatan servis bengkel Auto 

2000 cabang Kenjeran sudah lengkap karena terdapat nomor urut tercetak dan diarsip. 

b. Fungsi yang Terkait 

Sistem pendapatan jasa servis di Auto 2000 cabang Kenjeran menunjukkan 

bahwa fungsi yang terkait sudah berjalan dengan baik karena masing masing fungsi 

dijalankan orang yang berbeda. 

c. Jaringan Prosedur 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem pendapatan jasa servis bengkel Auto 

2000 cabang Kenjeran berjalan dengan baik dan melibatkan fungsi yang berbeda - 

beda.   

d. Pengendalian Internal 

Siklus pendapatan pada bengkel Auto 2000 cabang Kenjeran masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan didalamnya. Kelemahan tersebut terdapat pada sistem 

pengendalian internalnya. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan jika ada indikasi 

atau terjadi kecurangan yang dilakukan oleh bagian yang bersangkutan. 

3.2 Saran 

Untuk mengatasi masalah – masalah yang terjadi pada sistem pengendalian 

internal siklus pendapatan jasa servis bengkel Auto 2000 cabang Kenjeran agar 

lebih baik maka saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Perusahaan harus memperhatikan penerapan siklus pendapatan jasa servis 

bengkel lebih intensif mengingat pendapatan adalah hal yang sangat krusial 

untuk berjalannya perusahaan kedepannya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan batasan izin libur untuk SDM yang bekerja pada hari Minggu 
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dan hari libur nasional agar tercipta pengendalian dan pengawasan yang 

baik. 

2. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bagian pada perusahaan 

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

semua elemen karyawan agar terlaksana sistem pengendalian intern siklus 

pendapatan yang baik dan benar. 
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