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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap evaluasi sistem 

penerimaan kas atas pendapatan jasa service kendaraan pada PT. United Motors 

Centre Cabang Surabaya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerimaan kas PT. United Motors Centre Cabang Surabaya berasal dari 

penjualan spareparts dan jasa service secara tunai. 

2. Penerimaan kas atas pendapatan jasa service ditangani oleh tiga bagian 

yaitu: Bagian Service Advisor, Bagian Administrasi, dan Bagian Kasir. 

3. Sistem yang digunakan dalam pencatatan penerimaan kas oleh Bagian 

Kasir yaitu dengan menggunakan software SDMS (Suzuki Dealer 

Manajemen Sistem) 

Namun ada unsur yang belum terpenuhi antara lain: 

1. Terdapat perangkapan fungsi antara fungsi kas dengan fungsi akuntansi, 

karena pada Bagian Kasir juga membuat jurnal penerimaan dan 

pengeluaran kas yang seharusnya dibuat oleh Bagian Akuntansi. 

2. Pada jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas perlu 

ditambahkan dengan Prosedur Pencatatan Transaksi Penerimaan Kas.  
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3. Kwitansi, nota jasa bengkel, nota pengeluaran bahan diberikan kepada 

Bagian Akuntansi untuk dilakukan pencatatan transaksi penerimaan kas ke 

dalam laporan kas harian dan laporan bank harian. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran yang mungkin dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan PT. United Motors Centre Cabang 

Surabaya terhadap sistem penerimaan kas atas pendapatan jasa service kendaraan 

agar lebih baik serta dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang mungkin 

terjadi serta merugikan perusahaan. Berikut saran yang dapat diberikan: 

1. Untuk Perusahaan  

a. Sebaiknya sistem pengendalian internal perusahaan perlu diperbaiki 

lagi agar tidak terjadi perangkapan fungsi antara fungsi kas dengan 

fungsi akuntansi. 

b. Sebaiknya pada bagian service ditambahkan fungsi akuntansi, 

sehingga untuk bagian service dan bagian penjualan masing-masing 

mempunyai fungsi akuntansi. 

2. Untuk Mahasiswa 

a. Memberikan variasi judul tugas akhir kepada mahasiswa agar dapat 

meneliti lebih lanjut mengenai sistem penerimaan kas atas pendapatan 

jasa service di perusahaan selain perusahaan manufaktur dan dagang, 

yaitu seperti perusahaan asuransi maupun perusahaan rumah sakit, dan 

sebagainya. 
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b. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan dapat 

mencari topik penelitian yang lain sehingga ada variasi pada objek 

pengamatan. 
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