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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis pada CV. Albeta 

Abadi Chemical, serta didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur penerimaan kas pada CV. Albeta Abadi Chemical masih kurang 

memadai dikarenakan tidak adanya prosedur penyetoran kas pada bank yang 

mengakibatkan kurangnya sistem pengendalian intern dalam perusahaan 

tersebut 

2. Dalam organisasi yang memisahkan fungsi pada CV. Albeta Abadi 

Chemical terdapat perangkapan fungsi antara fungsi kas dengan fungsi 

akuntansi. 

3. Dalam sistem pengawasan pada CV. Albeta Abadi Chemical masih 

dilakukan selama 4 tahun sekali dengan adanya pemberitahuan terlebih 

dahulu dari kantor pusat. 

4. Pelatihan karyawan pada CV. Albeta Abadi Chemical hanya diberikan 

kepada karyawan baru saja. 

 

5.4 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang didapat sebelumnya, penulis 

mencoba untuk mengemukakan saran-saran yang dapat membantu perusahaan dalam 

pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam meningkatkan 
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pengendalian intern penerimaan kas  untuk masa yang sekarang dan yang akan 

datang, yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan prosedur penyetoran kas pada bank 

agar sistem pengendalian intern yang dihasilkan lebih terjamin 

keamanannya dan untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang 

ada. Dokumen yang disarankan penulis untuk prosedur penerimaan kas ini 

adalah bukti setor bank. 

2. Sebaiknya perusahaan merekrut pegawai yang baru untuk mengisi fungsi 

kas agar terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi kas dengan fungsi 

akuntansi. 

3. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh kantor pusat lebih baik diadakan 

selama 1 tahun sekali dan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya guna 

untuk mendapatkan keakuratan pemeriksaan. 

4. Adanya pelatihan bagi karyawan yang baru dan yang lama dapat membantu 

pengembangan perusahaan. 

 Demikianlah saran-saran yang penulis sampaikan setelah melakukan penelitian 

pada CV. Albeta Abadi Chemical. Kiranya saran-saran tersebut dapat bermanfaat 

bagi perusahaan dalam menerapkan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan 

pengendalian intern penerimaan kas. 


