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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PD Djasa Mekar tentang pengaruh 

keberadaan audit internal yang memadai terhadap efektivitas pengelolaan kas, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian intern terhadap pengelolaan kas yang ada di PD Djasa Mekar telah memadai, 

hal ini tercemin dalam pelaksanaan pengendalian intern yang ada pada PD Djasa Mekar, 

yaitu : 

a) Terdapat struktur organisasi yang didalamnya terdapat uraian tugas yang 

mencerminkan tugas dan tanggung jawab setiap bagian yang ada didalam 

perusahaan, sehingga mendorong karyawannya untuk memenuhi setiap peraturan 

yang ada.  

b) Terdapat pemisahan fungsi otorisasi, pengawasan, pencatatan, dan penyimpanan 

kas.  

c) Adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk setiap transaksi keuangan 

yang berhubungan dengan kas. Otorisasi diberikan setelah ada bukti-bukti 

pendukung yang menyatakan bahwa transaksi tersebut valid.  

d) Perusahaan selalu melakukan mencocokksan saldo bank dan catatan perusahaan 

untuk menghindari kekeliruan. Bagian keuangan selalu memeriksa kebenaran saldo 

pada kasir dan catatan yang ada pada kasir.  
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2. Dari hasil perhitungan terhadap tanggapan responden, persepsi responden mayoritas 

tentang Pengendalian Intenal Yang Memadai termasuk dalam kategori cukup yaitu sebesar 

45,16%  

3. Dari hasil perhitungan terhadap tanggapan responden, persepsi responden mayoritas 

persepsi responden tentang  Efektivitas Pengendalian Kas Perusahaan termasuk dalam 

kategori baik yaitu sebesar 54,84% 

4. Pada hipotesis yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Pengendalian Intenal Yang Memadai terhadap Efektivitas Pengelolaan 

Kas yang Memadai pada Perusahaan dengan besar kontribusi sebesar 61,31%, sedangkan 

sisanya sebesar 38,69% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diamati oleh 

penulis. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan oleh penulis 

adalah : 

1. Pelaksanaan audit internal akan dapat lebih efektif lagi jika dilakukan penambahan 

anggota atau peningkatan kualitas seorang auditor internal dengan memberikan pelatihan 

yang menambah kemampuan auditor. Kemampuan auditor dibutuhkan untuk mengurangi 

kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai yang telah memahami sistem 

perusahaan. 

2. Bagi peneliti berikutnya adalah dengan hasil penelitian yang beragam mengenai arti 

pentingnya pengendalian internal, maka terbuka kesempatan bagi penelitian selanjutnya 



Universitas Kristen Maranatha

124 

 

 

 

untuk mencari dan menemukan variabel-variabel lain yang secara bersama – sama dapat 

menjelaskan dengan lebih baik pengelolaan kas yang memadai 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bukanlah merupakan hasil final. Karena keberadaan 

auditor internal dalam pelaksanaan efektivitas pengelolaan kas sangatlah bergantung pada 

jenis perusahaan, ukuran  dan struktur organisasi perusahaan tersebut. 

 

 

 

 


