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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan dan dari hasil 

pengamatan serta pembahasan selama mengadakan penelitian, dibawah ini penulis 

menyimpulkan bahwa : 

1. Audit Operasional kas pada perusahaan telah diterapkan dengan cukup 

memadai, mengingat unsur-unsur yang menunjang fungsi kualifikasi audit 

operasional telah dilaksanakan dengan baik, yaitu : 

a. Kedudukan Audit operasional dalam struktur telah ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga terpisah dari fungsi operasional perusahaan 

sehingga memungkinkan untuk menjalankan fungsinya secara 

indenpenden dan adanya tingkat independensi yang cukup tinggi dari 

bagian audit operasional terhadap keterlibatannya secara langsung dalam 

pengelolaan kas. 

b. Auditor operasional mempunyai kemampuan memahami criteria yang 

digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang 

dibutuhkan untuk mendukung simpulan yang akan diambilnya sehingga 

dapat mencapai audit yang diharapkan. 

c. Ruang lingkup atas audit operasional yang dilaksanakan, yaitu 

penerimaan dan pengeluaran kas. Ruang lingkup audit yang dilaksanakan 

audit operasional ini meliputi pengujian dan evaluasi terhadap 

pengendalian operasional yang dimiliki organisasi dan kualitas dari 

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan dengan tujuan untuk 

membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 

jawab secara efektif. 

d. Pelaksanaan audit dilaksanakan oleh audit operasional sehingga laporan 

hasil audit yang dibuat dapat menunjukan hasil yang telah dicapai serta 

memuat temuan-temuan dan saran-saran tentang perbaikannya. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. Pengelolaan kas yang diterapkan pada perusahaan telah efektif. Dapat 

dibuktikan dengan dilaksanakannya system penerimaan dan pengeluaran kas 

dalam menimalkan penyalahgunaan kas dengan baik, yaitu : 

a. Sistem penerimaan kas 

1) Sudah dilakukan pencatatan terhadap semua penerimaan kas sebelum 

ditransfer ke dalam lembaran setoran. Penerimaan kas tersebut 

berasal dari penjualan software. 

2) Sudah dilakukan penyetoran setiap hari terhadap semua penerimaan 

kas. 

3) Rumusan yang jelas dan sudah ditetapkan dengan pasti terhadap 

tanggung jawab mengenai kas. 

4) Pemisahan tanggung jawab antar penerimaan kas dengan pengeluaran 

kas. 

5) Pengamanan fisik atas kas yang sudah dipisahkan dari 

penyelenggaraan pembukuan dan kasir tidak berhak terhadap 

pembukuan 

 

b. Sistem pengelolaan kas 

1) Sudah dilakukannya pembayaran melalui cek, kecuali untuk transaksi 

kecil. 

2) Memeriksa nomor untuk cek yang dibuat dan semua nomor yang 

dipergunakan atau dibatalkan sudah dipertanggung jawabkan, 

biasanya nomor cek sudah dibuat dari pihak bank. 

3) Sudah terdapat tanda tangan dari dua orang secara bersamaan, yaitu 

oleh Pimpinan dan Manajer Keuangan terhadap cek yang dibuat atau 

dikeluarkan. 

4) Persetujuan terhadap dana yang akan dikeluarkan melalui cek. Dana 

yang akan dikeluarkan melalui cek harus sesuai dengan 

kebutuhannya, misalnya pembelian hardware harus sesuai dengan 

kebutuhan. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

5) Persetujuan untuk mengisi kembali kas kecil yang digunakan untuk 

pembayaran biaya operasional. 

3. Audit operasional berperan dalam mengantisipasi penyalahgunaan uang 

kas pada perusahaan yang telah dilaksanakan dengan :    

 

a. Audit telah dilaksanakan dengan baik                                                                                                        

b. Berbagai temuan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kas dapat 

dikaitkan dalam tindak lanjut. Bahwa setiap terjadi penyalahgunaan kas 

selalu didiskusikan dengan pihak yang terkait dan dilakukan perbaikan 

terhadap penyalahgunaan tersebut 

c. Didukung pula oleh : 

1) Tidak ditemukan penggunaan dana untuk sementara waktu. 

2) Tidak ditemukan penghapusan sebagian piutang tidak tertagih. 

3) Tidak ditemukan penguangan cek yang belum ditagih oleh yang 

berhak, dan lain-lain. 

Kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi, yaitu : 

1. Tidak adanya brankas untuk penyimpanan kas kecil 

2. kurangnya kualitas dan ketelitian dari Manajer Keuangan 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan sebelumnya, penulis mengemukakan 

saran-saran yang dimaksudkan untuk memberikan bahan pertimbangan pada 

perusahaan dalam meningkatkan pelaksanaan upaya meminimalkan 

penyalahgunaan uang kas dengan audit operasional hendaknya implementasi yang 

telah ada lebih ditingkatkan terutama dalam hal : 

1. Untuk kas kecil perlu disediakan brankas untuk menyimpan kas kecil 

2. Manajer Keuangan hendaknya meningkatkan kualitas dan ketelitian terhadap 

pembukuan dan laporan keuangan yang akan dibuat. 

 
 

 


