
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

1 .  K esim pulan

Berdasarkan dari uraian-uraian bab-bab yang ter- 

dahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari uraian-uraian yan? telah penulis kemukakan

di dalam Bab IV tampak bahwa jaringan pengumpul- 
an informasi mengenai penjualan food & beverage 
yang akan disampaikan kepada pihak pimpinan sa- 

ngat lomah ditinjau dari segi kontrol internnya. 

Hal ini jelas mengakibatkan sulitnya pimpinan da 

lam mengendalikan jalannya operasi penjualannya. 

Di situ juga terlihat bahwa untuk mengatasi kesu 
litan ini perlu diadakan. perbaikan di dalam sis- 
tem dan prosedur yang berlaku, khususnya yang me 

nyangkut perbaikan dalam bidang kontrol intern - 

nya, agar informnsi yang tersajikan dapat lebih 

akurat.
Dengan demikian hipotesa korja penulis, ynitu ; 
Agar pimpinan dapat mengendalikan jalannya ope - 

rasi penjualan dengan sebaik-baiknya, maka ia ha 
rus mendapatkan informasi yang cukup akurat,yang 

mana hal ini dapat dilakukan dengan c a m  menvu - 

sun sistem dan prosedur penjualan yang mengan
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dung kontrol intern yang baik, raulai saat datang
nya pesanan sampai dengan saat pembayarannya ser 
ta pelaporannya, telah terbukti benar.

2 . Tujuan kontrol intern yaitu :

a. Kelindungi harta perusahaan.
b. Mcnguji kecermatan dan dapat dipercayainya da 

ta-aata akuntansi.

c. Keningkatkan efisiensi operasi, serta
d. Kendorong ditaatinya kebi jaksanaan pimpinan 

yang telah digariskan.

Di dalam sistem dan prosedur yang berlaku di Ho

tel Mirama, ternyata kurang dapat terpenuhi.

Hal ini terutama disebabkan oleh kurang lengkap- 
nya struktur organisasi serta jeleknya prosedur 

penjualan makanan dan minuman.

3 . Tidak lengkapnya struktur organisasi accounting 

departement yang tercermin dari masih adanya pc- 

rangkapan-perangkapan fungsi serta dangkalnya 

struktur organisasi auditor, telah mengakibatkan 

lemahnya fungsi pengawasan serta terjadinya keka 
cauan dalam jalur pertanggungjawabannya,

4 . Jeleknya sistem dan prosedur penjualan yang ter

cermin dari tidak adanya unsur internal chock ui 

dalamnya, telah mengakibatkan tidak dapatnya di-
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