
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang dilakukan, penulis dapat

menarik simpulan bahwa :

1. Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen PT. Telkom sangat

memadai, dengan alasan :

a. Terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internal yang meliputi : Lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi

dan pemantauan.

b. Tercapainya tujuan pengendalian internal yang dilaksanakan manajemen.

2. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh, yaitu mengenai realisasi dan target

penagihan piutang perusahaan selalu mencapai target yang ditetapkan dan hal ini

menunjukkan bahwa proses penagihan di PT Telkom sudah cukup baik, tercatat dari

tabel C3MR yang sudah dilampirkan dalam bab 4.

3. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu tekhik

korelasi rank speaman (rs) dapat diperoleh nilai rs = 0.56 yang artinya antara

pengendalian Intern yang dilaksanakan manajemen dengan efektivitas penagihan

piutang perusahaan terdapat hubungan yang cukup erat. Untuk mengetahui persentase

pengaruh Pengendalian Intern yang dilaksanakan manajemen terhadap efektivitas

penagihan piutang digunakan analisis koefisien determinasi dimana hasil yang

diperoleh adalah kd = 31,36%. Ini berarti efektivitas penagihan piutang perusahaan

31,36% dipengaruhi oleh pengendalian intern yang dilaksanakan oleh manajemen

sedangkan sisanya 68,64% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil pengujian

hipotesis dengan menggunakan distribusi t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,87% > t

tabel yaitu 1,734% dan karena itu maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya hipotesis

yang dikemukakan pada Bab I yaitu Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh

manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap efektivitas penagihan piutang di

perusahaan tersebut terbukti.



5. 2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis

mengajukan saaran sebagai berikut :

1. Prosedur pengendalian internal dan prosedur lainnya yang sudah baik hendaknya

dipelihara dan dikembangkan mengingat semakin tajamnya tingkat persaingan dan

semakin seringnya kasus mengenai kegagalan perusahaan yang salah satnya

diakibatkan karena penagihan piutang tidak berjalan secara lancar.

2. Untuk risiko-risiko yang sulit diperhitungkan seperti fluktuasi ekonomi dan kondisi

ekonomi makro, alangkah baiknya perusahaan selalu mengikuti perkembangan yang

terjadi dan mengantisipasinya dengan cepat. Pada bagian ini, hendaknya ditempatkan

orang-orang yang mempunyai pengalaman yang cukup baik, karena disini diperlukan

analisis yang tajam dan tepat.


