
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan   

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PUSRI yang berhubungan dengan 

sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan sistem pengendalian intern 

penerimaan kas serta hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT. PUSRI 

telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya 

unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan dalam proses 

transaksi penerimaan kas yaitu terdiri dari organisasi intern yang 

mencerminkan pemisahan fungsi, adanya prosedur penerimaan kas, adanya 

catatan/dokumen yang digunakan dan adanya sistem pencatatan dan 

pelaporan. 

2. a.    Pelaksanaan   sistem   pengendalian   intern   penerimaan kas pada PT.  

PUSRI telah dilaksanakan dengan cukup baik, karena adanya unsur-unsur 

pengendalian penerimaan kas yang terdiri dari struktur organisasi yang 

memisahkan tugas dari masing-masing fungsi, sistem otorisasi, 

dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan 

catatan perusahaan, dan pengecekan independen atas pelaksanaan.  

b. Sistem informasi akuntansi yang baik telah berperan dalam 

meningkatkan pengendalian intern penerimaan kas. Hal ini dapat dilihat 

dari sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang meliputi bagian 

atau fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan dan 

jaringan prosedur yang terkait dalam penerimaan kas. Sehingga dengan 

sistem informasi akuntansi tersebut dapat menjamin keamanan kas yang 

diterapkan oleh PT PUSRI sangat berperan dalam meningkatkan 

pengendalian intern penerimaan kas dalam hal menyediakan dan 



memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya atas penerimaan 

kas.  

 

5.2. Saran 

       Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. PUSRI yaitu 

untuk menjaga kelancaran dalam pengelolaan penerimaan kas sebaiknya ketelitian 

terhadap pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan kas lebih 

ditingkatkan guna menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaannya, 

pemberian prenumbered dalam setiap dokumen, memberikan evaluasi untuk 

perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari prosedur serta 

memelihara hubungan kerja yang baik dengan para karyawan sehingga dengan 

demikian pelaksanaan pengendalian intern penerimaan kas dapat berjalan dengan 

baik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


