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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Kas dan Bank yang dilakukan pada 

PT. Monex Investindo Futures telah dilaksanakan dengan cukup baik dan 

berpengaruh baik terhadap kewajaran Laporan Keuangan. 

 Struktur organisasi yang ada pada PT. Monex Investindo Futures telah 

menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan uraian-uraian tugas secara jelas. Dengan 

adanya pemisahan fungsi tersebut, maka setiap bagiannya akan mengetahui tugas, 

tanggung jawab dan wewenang masing-masing. 

 PT. Monex Investindo Futures juga telah melaksanakan prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas dengan cukup baik dan sistematis. Secara keseluruhan, dapat 

dikatakan bahwa PT. Monex Investindo Futures telah melaksanakan unsur-unsur 

sistem informasi akuntansi kas dan bank yang memadai. Hal ini terbukti dari 

terdapatnya sumber daya manusia yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik,  

sistem yang memadai yang telah diterapkan PT. Monex Investindo Futures dalam 

penerimaan dan pengeluaran kas, terdapatnya formulir-formulir yang telah mengikuti 

syarat formulir yang baik secara umum, dan pengolahan data yang dilakukan dengan 
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komputerisasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Kesemua hal tersebut dapat 

mempelancar jalannya aktivitas perusahaan. 

 Penulis juga menyimpulkan bahwa PT. Monex Investindo Futures masih 

mempunyai kekurangan dan masih harus diperbaiki. Misalnya pelaporan penerimaan 

dan pengeluaran kas dari Settlement kepada Akuntan seharusnya di serahkan harian 

bukan mingguan sehingga akuntan dapat memeriksanya secara cepat dan apabila 

terjadi kesalahan dapat segera ditangani. Selain itu tidak terdapatnya pemisahan 

fungsi antara penerimaan dan pengeluaran kas, aktivitas ini dilakukan hanya oleh satu 

bagian yaitu Settlement. Dan juga formulir yang digunakan masih terdapat 

kekurangan yaitu tidak terdapat nomor urut tercetak yang terdapat dalam setiap 

formulir, baik formulir marginin maupun formulir withdraw. Penomoran hanya 

dilakukan apabila formulir tersebut telah diterima bagian Settlement. Hal ini dapat 

disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan 

perusahaan. 

 Dari kekurangan diatas, perusahaan telah melakukan pengendalian intern yang 

dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan pencari penyebab apabila 

terjadi penyimpangan. Pengendalian intern yang dilakukan apabila terjadi perbedaan 

dalam laporan keuangan dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

diberikan settlement dengan uang dalam account perusahaan, adalah dengan  

memeriksa catatan kas dari Settlement dan mencari penyebabnya. Atau juga diadakan 

pemeriksaan mendadak terhadap laporan keuangan dengan account perusahaan untuk 
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menjaga keamanan serta kepercayaan investor. Selain itu pengendalian intern 

dilakukan juga untuk formulir yang tidak bernomor urut tercetak pada setiap formulir 

yang ada dalam perusahaan adalah dengan mentransfer langsung uang yang diminta 

investor yang tertulis dalam formulir tersebut ke rekening yang telah diberikan  

investor pada saat mengisi perjanjian investasi di awal. Hal ini dilakukan agar 

terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang diberikan investor untuk mengambil 

uangnya yang terdapat di dalam perusahaan.  

 Untuk membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi kas dan bank berpengaruh 

terhadap kewajaran laporan keuangan, penulis menggunakan program SPSS 14. 

Analisis ini menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Oleh karena 0,003 lebih 

kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Selanjutnya dari hasil statistik t hitung ternyata 

lebih besar dari t tabel ( 3,176 > 2,0322 ), maka Ho ditolak, atau dengan kata lain Ha 

diterima. Hal ini berarti hipotesis yang penulis kemukakan pada bab 1, yaitu “ jika 

Sistem Informasi Akuntansi atas Kas dan Bank berperan dengan baik maka laporan 

keuangan dapat disajikan dengan wajar” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada PT.Monex Investindo 

Futures, maka penulis ingin memberikan saran perbaikan yang bermanfaat bagi PT. 

Monex Investindo Futures. Saran yang dianjurkan adalah : 
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1. Laporan harian penerimaan dan pemasukkan kas dan bank sebaiknya 

dilaporkan harian kepada akuntan. 

2. Adanya pemisahan fungsi dalam bagian Settlement untuk menerima dan 

mengeluarkan kas sehingga hal yang tidak diinginkan dapat dihindarkan. 

3. Diberikan nomor urut tercetak pada setiap formulir dan formulir tersebut 

dipegang oleh pihak yang berwenang sehingga tidak sembarang orang dapat 

mengambilnya. 

Setelah penulis mencoba memahami sistem informasi akuntansi kas dan bank 

yang digunakan dalam upaya mencapai kewajaran laporan keuangan, mempelajari 

hasil penelitian, menyimpulkan serta mengemukakan saran perbaikan bagi 

perusahaan, maka penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, 

pembaca dan pihak lain yang membutuhkan. 


