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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. 

CAHAYA UTAMA, maka dapat disimpulkan : 

1. Pengendalian kas yang dilakukan oleh PT. CAHAYA UTAMA telah cukup 

memadai atau sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari : 

a. PT. CAHAYA UTAMA selalu membandingkan rencana penerimaan dengan 

realisasi penerimaan kas. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbandingan 

antara rencana penerimaan kas setiap tahun dengan realisasi penerimaan kas 

tahun yang berjalan. 

b. PT. CAHAYA UTAMA menetapkan rencana penerimaan kas sebagai dasar 

untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan kas. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya rencana penerimaan penjualan yang dibuat secara tahunan 

dengan acuan penerimaan kas dari periode sebelumnya. 

c. PT. CAHAYA UTAMA menyiapkan laporan kinerja yang berisi realisasi 

penerimaan kas, rencana penerimaan kas, dan selisih dari kedua angka 

tersebut, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah penyimpangan 

yang terjadi berada diatas atau dibawah hasil yang direncanakan. 

d. PT. CAHAYA UTAMA telah melakukan analisis penyimpangan untuk 

mengetahui penyebab terjadinya ketidaktepatan dalam penerimaan kas. Hal 
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ini dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan yang mungkin terjadi di 

masa yang akan datang. 

e. PT. CAHAYA UTAMA selalu memberikan rekomendasi perbaikan terhadap 

penyimpangan yang terjadi dengan mengacu pada kemampuan perusahaan 

agar kekurangan yang ada dapat segera diantisipasi. 

f. Adanya tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai kemampuan 

pengendalian yang telah diterapkan. 

2. Pengendalian kas sangat berperan dalam upaya mendukung ketepatan penerimaan 

kas, hal ini dapat dilihat dari 

a. Pengendalian kas cukup efektif yang dibuktikan dengan sebagaimana yang 

disebutkan pada butir satu diatas. 

b. Tercapainya tujuan pengendalian kas, antara lain : 

i. Jumlah penerimaan kas perusahaan yang berada pada posisi yang stabil 

untuk operasi jangka pendek dan panjang. 

ii.  Berkurangnya tingkat penyimpangan yang terjadi. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, penulis 

memberikan saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukkan atau perbaikan oleh 

semua pihak-pihak dalam perusahaan, yaitu : 

1. PT. CAHAYA UTAMA sebaiknya memberikan pelatihan mengenai kedisiplinan 

kerja dan lebih sering melakukan inspeksi atau pemeriksaan kondisi kas 

perusahaan. 

2. PT. CAHAYA UTAMA sebaiknya mengirimkan karyawan untuk memeriksa 

kecocokkan antara saldo yang dicatat dengan hasil penjualan baik yang diperoleh 

dari hasil penjualan produk maupun pembayaran atas proyek. 

3. Untuk mengurangi kesalahan dalam membukukan jumlah penerimaan, yang 

disebabkan karena kondisi atau keadaan yang tidak mendukung, seperti karyawan 

bagian keuangan dalam kondisi tidak sehat sehingga terjadi kesalahan dalam 

pencatatan sebaiknya perusahaan menggantikan sementara waktu karyawan 

bagian keuangan yang tidak dalam kondisi sehat dan mendelegasikan karyawan 

dari bagian keuangan yang lain untuk sementara waktu. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, mungkin dapat dilakukan penelitian kembali 

mengenai peranan pengendalian kas dalam mendukung ketepatan penerimaan kas 

yang dilakukan pada sebuah yayasan atau bentuk-bentuk organisasi yang lain 

untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang luas dan bermanfaat  kepada 

penulis. 

  


