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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi. PT. Telkom Kandatel Malang adalah salah satu kantor 

daerah yang melaksanakan kegiatan operasional PT. Telkom. Struktur organisasi 

PT. Telkom Kandatel Malang telah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan 

operasional di tingkat kantor daerah, namun terdapat kelemahan yaitu adanya 

rangkap jabatan pada manajer finance dan HRD sehingga beban dan tanggung 

jawab kerjanya terlalu besar. 

   Prosedur penjualan dan penerimaan kas ini didukung oleh penggunaan aplikasi 

MONITA (Monitoring Pendapatan Tunai) yang memudahkan tugas para personel, 

namun dalam beberapa hal yang terkait dalam pengendalian internal masih 

terdapat beberapa kelemahan seperti : 

1. Pada sistem dan prosedur penjualan pada penjualan speedy Pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Malang, belum terdapat sistem 

online pada berita acara instalasi sehingga tidak efektif karena semuanya 

menggunakan sistem online 

2. Pengiriman data yang dilakukan dalam sistem informasi penerimaan kas 

tidak hanya melalui online tetapi juga melalui manual atau menggunakan 

kertas, sehingga tidak praktis dan tidak efisien. 
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3. Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Malang belum 

dilakukan pemeriksaan atau audit secara rutin baik dari kantor pusat 

maupun dari kantor regional. 

B. Saran 

    Kualitas Sistem Pengendalian Internal atas sistem dan prosedur penjualan dan 

penerimaan kas pada penjualan speedy di  PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Kandatel Malang harus ditingkatkan agar kegiatan operasional dapat berjalan 

dengan lebih baik. Adapun  hal-hal yang bisa dilakukan dalam peningkatan 

kualitas ini antara lain : 

1. Pada sistem dan prosedur penjualan pada penjualan speedy di PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Malang, seharusnya semua 

kegiatan menggunakan sistem online, termasuk pada berita acara instalasi. 

Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih praktis dan efisien. 

2. Pengiriman data pada sistem informasi penerimaan kas sebaiknya hanya 

menggunakan sistem online, karena lebih praktis dan lebih efisien 

dibanding dengan menggunakan sistem manual. 

3. Pada sistem informasi akuntansi penerimaan kas harusnya terdapat 

pemeriksaan yang rutin setiap tahun oleh auditor dari kantor pusat atau 

kantor regional sehingga terdapat pengendalian intern dalam perusahaan. 

Dengan hasil dari pengawasan intern perusahaan tersebut maka dapat 

menjadikan pengendalian dalam berlangsungnya kinerja di Kandatel 
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Malang itu sendiri, yang memberikan masukan, saran, maupun kritik bagi 

kinerja Kandatel Malang. 

 


