
61 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan serta yang didukung oleh uraian-uraian dari studi literature atau 

kepustakaan adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan pengendalian internal pada apotik Guna Dharma Farma memadai, 

hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi 

dengan uraian tugas yang jelas dengan mengacu pada ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pihak perusahaan. 

2. Adanya sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang 

menggambarkan prosedur kerja yang terarah dengan didukung pola 

pencatatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

secara umum. 

3. Adanya praktek yang sehat, dimana dalam kegiatan penjualann kreditnya 

didasarkan pada kontrak berjangka satu tahun yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak, yaitu pihak apotik Guna Dharma Farma dengan 

instansi terkait. Dimana kontrak tersebut selalu diperpanjang setiap 

tahunnya, ini menunjukan adanya kerjasama yang baik antara kedua belah 

pihak.  Selain itu pihak apotik menerapkan penggunaan dokumen yang 

bernomor urut dan tercetak terutama pada kegiatan penjualan untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 

4. Adanya pegawai yang cakap, yang mana dalam apotik Guna Dharma 

Farma memiliki seorang apoteker yang memiliki normor dan terdaftar di 

dinas kesehatan serta memiliki surat ijin untuk mengelola apotik.  

Sedangkan asisten apotekernya mempunyai latar belakang pendidikan 

serta pengalaman dibidang farmasi.  Dalam bagian keuangan, bagian 

akuntansi serta manajer operasional diambil dari perguruan tinggi 

terkemuka serta memiliki IPK minimal 2,50 dengan disiplin ilmu yang 

berkaitan dengan jabatan yang dipegangnya. 



 62 

5. Adanya bagian pengawas intern yang mengontrol secara langsung atas 

aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh manajer operasional yang 

bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan, dan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 

Penerapan pengendalian internal sudah dilaksanakan sesuai dengan yang 

tertera dalam beberapa literature kepustakaan, dan jika dilihat atau 

diperhatikan secara keseluruhan maka tidak terdapat perbedaan yang berarti.  

Maka daripada itu penerapan pengendalian internal di apotik Guna Dharma 

Farma dapat dipertahankan dan dikembangkan untuk pelaksanaan yang lebih 

baik lagi. 

2. Berfungsinya pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pengelolaan 

pendapatan penjualan di apotik Guna Dharma Farma, hal tersebut didukung 

oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Pada setiap penjualan dicatat pada buku besar penjualan yang kemudian 

dicocokan dengan jumlah uang yang diterimanya, sedangkan untuk 

penjualan kredit dicatat pada buku besar pembantu penjualan yang 

dicocokan dengan jumlah yang tertera pada surat tagihan serta jumlah 

uang yang diterima melalui transfer bank.  Selain itu dilakukannya stock 

opname untuk mengetahui jumlah persediaan yang sebenarnya dengan 

jumlah yang tertera pada kartu stock.  kesemua itu menunjukan bahwa 

setiap transaksi yang dicatat benar-benar terjadi (existence).   

2. Setiap transaksi yang terjadi dicatat (completeness).  Pada penjualan tunai 

transaksi yang terjadi dicatat pada buku besar penjualan dengan 

melampirkan resep untuk penjualan resepnya sedangkan untuk penjualan 

bebas dan heles melampirkan copy faktur penjualan.  Dalam buku besar 

tersebut dicatat tanggal transaksinya, kode faktur, nama obat, jumlah 

obat/barang yang terjual serta harga jualnya.  Untuk penjualan kredit yang 

terjadi dicatat pada buku besar pembantu penjualan dengan melampirkan 

resep atau surat pengantar dari instansi yang berkaitan beserta copy faktur 

penjualan kredit yang bernomor urut tercetak.  Pencatatan yang dilakukan 

pada buku besar pembantu penjualan mencantumkan tanggal transaksi, 
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kode resep, nama pasien, nama obat, jumlah obat/barang, serta harga 

jualnya. 

3. Setiap transaksi dinilai dengan tepat (accuracy).  Transaksi penjualan 

dicatat dengan penuh ketelitian terutama transaksi penjualan kredit, yang 

mana harga jual barang harus sesuai dengan harga jual yang telah 

ditetapkan pada kontrak yang telah disepakati.  Untuk penjualan tunai 

pencatatan dilakukan dengan menggunakan metode cash basis dan untuk 

penjualan kredit dengan metode accrual basis.  Untuk mendapat hasil 

yang akurat dari persediaan barang yang ada pihak apotik memiliki kartu 

stock yang pencatatannya menggunakan sistem perpetual, namun pada 

akhir periode biasanya dilakukan stock opname untuk memperoleh hasil 

yang lebih akurat.  Pada laporan keuangan selalu dilakukan analisis 

berulang sebelum diserahkan pada direktur utama dan pemilik modal. 

4. Setiap transaksi diklasifikasikan dengan tepat (classification).  Pada 

transaksi atas penjualan diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu : 

pendapatan dari hasil penjualan tunai dan penjualan kredit.  Pada 

penjualan tunai diklasifikasikan kembali menjadi 3 bagian, yaitu : 

penjualan bebas, penjualan heles dan penjualan resep.  Serta pihak 

manajemen mengelompokan pendapatan yang diragukan akan diterima 

oleh pihak apotik atas penjualan kredit yang terjadi. 

5. Pencatatan transaksi dilakukan pada waktu yang tepat (timing) yaitu 

berdasarkan urutan tanggal kejadian.  Serta adanya penetapan batas waktu 

terhadap perlakuan penerimaan pendapatan yang diragukan akan diterima 

dan penetapan batas waktu terhadap periode pelaporan atas saldo 

penerimaan pendapatan penjualan. 

6. Setiap transaksi dimasukan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan 

diikhtisarkan dengan benar (posting & summarization).  Pemostingan atas 

transaksi yang terjadi dilakukan pada setiap harinya, kemudian diperiksa 

dan disetujui oleh oleh manajer operasional dan diberi catatan tambahan.  

Pada tiap akhir bulannya elalu dilakukan pencocokan antara buku besar 

penjualan dan jurnal pembantu pembantu dengan rekening koran yang 

dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dalam penyiapan jurnal 



 64 

penerimaan pendapatan dan jurnal pembantu.  Proses tersebut pada apotik 

Guna Dharma Farma dilakukan oleh manajer operasional. 

 

5.2 Saran 

Setelah mempelajari teori-teori yang ada dan membandingkan dengan 

keadaan yang sebenarnya di apotik Guna Dharma Farma, maka dalam hal ini 

penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat menambah 

pengendalian internal yang diterapkan dalam menunjang efektivitas pengelolaan 

pendapatan penjualan.  Saran-saran yang dimaksud adalah : 

1. Pada dasarnya struktur pengendalian internal sudah baik dan memadai, untuk 

itu penulis menyarankan agar hal ini dapat dipertahankan dan dikembangkan 

sesuai dengan kondisi dan perkembangan perusahaan. 

2. Untuk menghindari atau memperkecil adanya tindakan penyelewengan 

terhadap pengelolaan pendapatan penjualan, maka fungsi pengawasan internal 

perusahaan harus lebih dioptimalkan lagi, bila perlu dilaksanakan pemeriksaan 

secara mendadak secara berkelanjutan. 

3. Apabila kondisi keuangan perusahaan memungkinkan, maka sebaiknya 

diterapkan sistem yang terkomputerisasi agar memudahkan bagi para 

karyawannya dalam melaksanakan pekerjaannya. 


