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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada 

Tomodachi Cafe, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Sistem Pengendalian Internal Penjualan Tunai Dan Penerimaan Kas 

Pada Tomodachi Cafe  

1.    Pemisahan fungsi dan pekerjaan yang tepat 

Struktur organisasi yang ada pada Tomodachi Cafe telah 

menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan uraian-uraian tugas secara 

jelas. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, maka setiap bagian 

akan mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-

masing. Terlihat dari sudah adanya pemisahan fungsi penjualan 

sebagai fungsi penjualan tunai dengan fungsi pencatatan sebagai 

fungsi penerimaan kas dan adanya pemisahan fungsi penjualan dengan 

fungsi penyimpanan. 

2. Sistem Pemberian Wewenang dan Prosedur Pencatatan (otorisasi) 

 Setiap transaksi penjualan dan penerimaan kas yang terjadi pada 

Tomodachi Cafe sudah dilakukan dengan otorisasi secara memadai 

didukung oleh dokumen yang ada. 
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3. Pelaksanaan yang wajar (Praktik yang Sehat) 

      Pada Tomodachi Cafe sudah adanya dokumen yang memadai, bon 

pemesanan juga telah diberi nomer urut (prenumbered), karyawan-

karyawan yang bekerja di Tomodachi Cafe sudah bekerja sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

4. Pengawasan Intern (internal auditor) 

Pada Tomodachi Cafe tidak ada bagian khusus untuk pengawasan 

internal secara langsung, pengawasan internal dilakukan langsung oleh 

direktur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran 

perbaikan yang bermanfaat atas kelemahan-kelemahan sistem pengendalian 

internal yang ada pada Tomodachi Café. Saran-saran yang dianjurkan adalah: 

1. Bagi Tomodachi Café 

a. Tomodachi Café sebaiknya membuat dokumen resmi 

penyerahan uang dari bagian kasir ke bagian accounting 

sebagai tanda bukti tertulis yang kuat dan sah. 

b. Bagian accounting sebaiknya menyetorkan uang dari 

pendapatan Tomodachi Café ke bank yang ditunjuk owner 

setiap hari untuk menghindari tercecer atau hilangnya uang 

tersebut. 
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c. Tomodachi Cafe masih membutuhkan staf yang secara khusus 

menangani pengendalian internal perusahaan dalam 

mengamankan asset perusahaan dan mengawasi siklus 

pendapatan Tomodachi Café mulai dari bagian penjualan 

sampai bagian accounting. Tugasnya adalah mendukung 

manajer sebagai pengawas operasional. 

d. Dokumen pendapatan harian yang dibuat bagian aacounting 

sebaiknya dibuat rangkap dua. Satu diberikan untuk owner dan 

satu lagi untuk file pada bagian accounting. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan variabel-variabel yang lebih kompleks dan objek penelitian 

yang berbeda. 

 

 

 

 


