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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya,

maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan sistem dan

prosedur dana kas kecil pada PT Baba Rafi sebagai berikut:

1. Dokumen yang terkait dengan sistem dan prosedur dana kas kecil pada PT

Baba Rafi adalah bukti kas keluar, bukti pengeluaran kas kecil, dan

permintaan pengisian kembali kas kecil.

2. Catatan akuntansi memadai yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas

dan jurnal pengeluaran dana kas kecil.

3. Bagian atau fungsi yang terkait dengan system dan prosedur dana kas kecil

pada PT Baba Rafi Indonesia antara lain fungsikas, fungsi akuntansi, dan

fungsi pemegang dana kas kecil.

4. Jaringan prosedur yang membentuk system dan prosedur yang membentuk

adalah prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan

pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan prosedur pengisian

kembali dana kas kecil.
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5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT Baba Rafi Indonesia di Surabaya

adalah sebagai berikut:

5. Sebaiknya pada sistem dan prosedur dana kas kecil PT Baba Rafi dalam

pengeluaran kas untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil

menggunakan cek dan pencairannya melalui bank.

6. Sebaiknya pada system dan prosedur dana kas kecil, pemakai dana kas kecil

sebelum mengajukan permintaan pengeluaran kas kecil dan sebelum

diotorisasi harus diperjelas penggunaan dan menggunakan dokumen

tambahan sebagai otorisasi dari kepala bagian yang bersangkutan pemakai

dana kas kecil.

7. Sebaiknya dalam pengarsipan dokumen-dokumen yang terkait sistem dana

kas kecil tertata lebih baik.

8. Sebaiknya pengamanan database yang berkaitan dengan system dan prosedur

dana kas kecil lebih diperhatikan pengawasan dan pengendalian aksesnya,

misalnya pembatasan akses.
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