
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian mengenai sistem akuntansi 

penerimaan kas yang meliputi: bagian-bagian, dokumen, catatan, prosedur yang 

digunakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Organisasi intern kas yang telah diterapkan PT. Pos Indonesia (Persero) masih 

kurang menerapkan praktek yang sehat, walaupun dalam sistem penomor urut 

tercetak pada semua faktur penjualan sudah dilakukan dengan baik namun 

pada PT. Pos Indonesia (Persero) belum ada pemeriksaan kas perusahaan 

secara mendadak pada bagian-bagian tertentu. 

2. Kebijakan penerimaan kas pada PT. Pos Indonesia (Persero) telah sesuai 

dengan teori yaitu dengan diterapkannya fungsi yang terkait, catatan 

akuntansi yang digunakan, dokumen yang digunakan, dan unsur pengendalian 

intern. Sedangkan prosedur penerimaan kas pada PT. Pos Indonesia (Persero), 

dimana bagian yang terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) bagian yang digunakan sesuai dengan teori yaitu: 

bagian penjualan, bagian kas, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian 

akuntansi. Namun dalam keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) sangat 

membutuhkan pengawasan intern yang berfungsi sebagai pengecek semua 

transaksi yang terjadi sehingga laporan keuangan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dokumen yang digunakan 

dalam PT. Pos Indonesia (Persero) antara lain: faktur penjualan, bukti kas 

masuk, bukti setor bank, tanda terima, rekap harga pokok penjualan, bukti 

memorial. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai pendukung dalam 

laporan keuangan dan dokumen tersebut harus bernomor urut tercetak 

3. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kas yang dilaksanakan oleh PT. Pos 

Indonesia (Persero) yaitu: jurnal penjualan, jurnal kas masuk, jurnal umum, 

laporan harian penjualan, kartu stock gudang, kartu persediaan. Catatan 



akuntansi digunakan sebagai peringkas dalam transaksi penjualan tunai pada 

PT. Pos Indonesia (Persero). 

 

5.2 Saran 

Dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) harus lebih ditingkatkan pengawasannya agar tidak terjadi 

penyelewengan kas. Adapun cara yang harus ditempuh oleh PT. Pos Indonesia 

(Persero) adalah: 

1. Dalam praktek yang sehat sebaiknya diadakan perputaran jabatan, hal ini 

dapat menjaga idependensi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehingga 

persengkongkolan dapat dihindari oleh perusahaan. 

2. Dibentuknya bagian pengawasan intern terhadap kas perusahaan, agar tidak 

terjadi adanya penggelapan terhadap dana kas. Pemeriksaan ini dapat 

dilakukan sewaktu-waktu secara mendadak. 

3. Di dalam perusahaan penerimaan kas seharusnya disetorkan ke bank dengan 

jumlah penuh pada hari itu juga, untuk melindungi dari pencurian/kehilangan. 

Apabila penerimaan kas dengan jumlah yang sangat besar masih ada yang 

diterima melalui kas perusahaan bukan melalui bank, kemungkinan terjadinya 

pencurian atau kehilangan sangat besar. 

 


