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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
7.1 Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melakukan 

wawancara dan implementasi sistem pada CV. Grotas Creative, yaitu: 

1. Sistem pengendalian internal pada kas kecil dan selisih stok barang belum 

dimiliki oleh CV ini mengingat stok barang serta kas kecil merupakan hal 

penting yang harus diawasi karena dapat terjadi berbagai kecurangan 

akibat kurangnya pengawasan terhadap pekerjaan karyawan.  

2. Penyesuaian stok tidak dilakukan antara barang yang datang dengan 

barang yang dipesan, sehingga tidak diketahui apakah terdapat kekurangan 

maupun kecurangan yang dapat dilakukan oleh pemasok maupun 

karyawan.  

3. Kas kecil yang dipegang oleh karyawan accounting tidak dicek secara 

benar sehingga memungkinkan terjadinya pemakaian kas kecil untuk hal-

hal yang kurang penting. 

4. Pengawasan pada setiap departemen perusahaan harus selalu dilakukan 

demi masa depan perusahaan yang baik.  

 

7.2 Saran 

Berikut merupakan saran yang penulis rasa dapat membantu serta 

memberikan masukan kepada CV. Grotas Creative dalam kelangsungan 

operasional, antara lain:  

1. Penggunaan sistem yang telah dirancang secara terus menerus dapat 

diterapkan agar menghindari adanya kesalahan serta kecurangan yang 

dapat terjadi baik disengaja maupun tidak.  

2. Pemilik dapat mengajarkan dan menjalankan sharing knowledge atau 

experience secara bergantian sehingga karyawan bekerja dengan satu visi 

dan semangat. Diterapkannya pengetahuan yang sehat akan menjadikan 

karyawan berlaku sehat dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 
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3. Penginputan transaksi baik pada form kas maupun form selisih stok harus 

dilakukan secara rutin agar dapat menghasilkan hasil yang up-to-date dan 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya.   

 

7.3 Catatan yang Perlu Ditindaklanjuti 

Kekurangan serta kelemahan masih banyak dirasakan oleh penulis dalam 

menyusun laporan kerja praktik ini. Adapun hal yang dapat ditindaklanjuti adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan sistem gaji yang dibentuk oleh penulis hanya sebatas dan 

sesuai dengan keperluan CV ini, sehingga tidak memungkinkan dapat 

dipakai dalam perusahaan perdagangan lainnya.  

2. Sistem yang telah dijalankan harus dapat di-back up secara teratur untuk 

menghindari adanya kehilangan data akibat kerusakan komputer atau 

bahkan kerusakan sistem. Kegiatan back up secara rutin dapat dimasukkan 

kedalam penyimpanan seperti flash disk atau hard disk. 
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