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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan tentang sistem pengendalian internal PT. TWC 

Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu : 

1) Sistem pengendalian internal pada PT. TWC Borobudur Prambanan & 

Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi masih kurang maksimal 

karena tidak semua unsur yang ada pada sistem pengendalian internal 

berjalan dengan semestinya. Contohnya pada unsur struktur 

organisasi, pada bagian seksi layanan pengunjung kegiatan melayani 

pembeli, membuat bukti transaksi, membuat laporan penjualan hanya 

dilakukan oleh 1 orang saja. Hal tersebut dapat memicu terjadinya 

penyelewengan hasil penjualan, pemalsuan bukti transaksi.  

2) Pada perusahaan juga terdapat kendala masalah waktu jam kerja pada 

saat adanya jadwal pentas sendratari ramayana, yang terjadi pada 

perusahaan yaitu over time yaitu berlakunya operasional jam kerja di 

malam hari oleh karyawan secara bergantian. Hal tersebut tidak 

efektif karena dapat mengakibatkan kelelahan karyawan karena jam



2 
 

 
 

operasional perusahaan yang benar dari jam 07.30-15.30 dan pada saat ada pentas 

Sendratari Ramayana mereka harus bekerja lagi pada malam hari yaitu dari jam 

18.00-22.00. 

3) Dalam perhitungan risiko perusahaan juga belum melakukannya dengan 

maksimal karena masih ada beberapa pekerjaan yang masih dipegang oleh 1 

orang saja yaitu dari kegiatan menerima pesanan, mencatat bukti transaksi dan 

membuat laporan penjualan. Hal tersebut sangat rentan sekali terhadap risiko 

penyelewengan hasil penjualan, pemalsuan bukti transaksi.  

4) PT. TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko merupakan salah satu perusahaan 

BUMN, dengan begitu dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan menganut 

ketentuan PSAK IFRS. Pembuatan laporan keuangan berdasarkan PSAK IFRS 

yaitu mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan 

keuangan, laporan arus kas, belum laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan 

ketentuan tersebut maka laporan keuangan yang dibuat oleh berusahaan masih 

kurang lengkap, karena perusahaan hanya membuat laporan posisi keuangan dan 

laporan laba rugi saja 

 

 

 

 

4.2 Saran 
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Berdasarkan beberapa kesimpulan mengenai sistem pengendalian internal PT. TWC 

Borobudur Prambanan & Ratu Boko unit Teater Pentas & Transportasi, berikut ada beberapa 

saran yang dapat digunakan sebagai usulan untuk perbaikan perusahaan : 

1) Perlu penambahan karyawan untuk kegiatan menerima pesanan, membuat bukti 

transaksi dan membuat laporan penjualan supaya terhindar dari kesalahan yang 

tidak diinginkan. 

2) Perlu adanya karyawan khusus yang bekerja pada malam hari saat pentas 

Sendratari Ramayana selain karyawan yang sudah bekerja pada jam operasional 

07.30-15.30, karena dengan begitu tidak akan terjadi over time untuk karyawan. 

3) Perusahaan harus lebih menekankan lagi mengenai peningkatan risiko karena itu 

sangat penting bagi perusahaan supaya terhindar dar hal yang tidak diinginkan, 

seperti kerugian pada perusahaan, peyelewengan hasil penjualan dan lain 

sebagainya. 

Perlu penambahan pembuatan laporan keuangan yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 


