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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Ksimpulan 

PT Stars Internasional adalah perusahaan dagang yang sedang berkembang 

dibidang retail sepatu dan sandal. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Mei 

2001 oleh delapan orang yang telah berpengalaman di bidang alas kaki dan 

sebelumnya pernah bekerja selama 25 tahun di sebuah perusahaan retail sepatu 

ternama. Saat ini, PT. Stars Internasional memiliki kantor pusat di Jl. Rungkut 

Asri Utara VI/2 Surabaya  dan toko sabanyak 297 unit toko yang tersebar di setiap 

wilayah Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, 

Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. 

Selain itu PT. Stars Internasional juga memiliki satu unit toko di Malaysia..  

 Semua toko PT Stars Internasional didirikan guna memperluas pemasaran 

produk agar lebih dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan volume penjualan 

produk sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Menunjang tujuan tersebut. Maka diperlukan pemahaman pada Sistem dan 

Prosedur Penerimaan Kas. Agar semua proses berjalan dengan baik sehingga 

dapat mencegah terjadinya kesalahan pencatatan atau kecurangan yang dilakukan 

oleh karyawan dalam Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas yang telah dilakukan 

PT Stars Internasional Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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1. Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai pada PT Stars Internasional 

Surabaya dilaksanakan oleh staf atau karyawan pada bagian terkait, setelah 

terjadinya transaksi penjualan barang kepada berbagai pelanggan dan 

toko-toko pengecer. Diawali dengan adanya permintaan akan barang yang 

ingin dibeli oleh pelanggan atau toko-toko pengecer. Para pelanggan 

biasanya langsung datang untuk mengecek dan memilih jenis dan tipe 

barang yang akan dibeli. 

2. PT Stars Internasional Surabaya memperoleh penerimaan kas melalui tiga 

prosedur penjualan antara lain : 

a. Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Merupakan suatu prosedur penerimaan kas yang diterapkan oleh PT 

Stars Internasional Surabaya. Dimana pada prosedur penerimaan kas 

pada penjualan tunai, PT Stars Internasional Surabaya langsung 

memperoleh kas dari pembayaran sejumlah uang atas barang yang 

dibeli oleh pelanggan. 

b. Penerimaan Kas dari Penjualan COD 

Merupakan suatu prosedur penerimaan kas yang diterapkan  PT Stars 

Internasional Surabaya. Dimana pada prosedur penerimaan kas dari 

penjualan COD ini, mengharuskan pelanggan terlebih dahulu 

melakukan pembayaran atas barang yang dibeli, kemudian PT Stars 

Internasional Surabaya melakukan pengiriman barang ke alamat yang 

dituju pelanggan.  
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c. Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit (Piutang) 

Merupakan suatu prosedur penerimaan kas yang diterapkan PT Stars 

Internasional Surabaya. Dimana pada prosedur ini perusahaan 

melakukan penjualan barang secara kredit kepada pelanggan, hal ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan barang digudang 

dan meningkatkan volume penjualan. Pada prosedur penerimaan kas 

dari penjualan kredit ini, kas diakui apabila piutang tersebut telah 

dibayar pada saat jatuh tempo tanggal pembayaran piutang dari 

pelanggan.  

3. Staf dan karyawan di PT Stars Internasional dipisahkan berdasarkan fungsi 

dan tugas pada bagian masing-masing. Hal ini dilakukan PT Stars 

Internasional Surabaya untuk mencegah terjadinya kerugian pada 

perusahaan akibat adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh para staf 

dan karyawan. 

4. Setiap terjadinya transaksi Penerimaan Kas harus disertakan dengan bukti-

bukti dokumen pendukung dan tanda tangan dari staf yang terkait pada 

transaksi Penerimaan Kas, hal ini di terapkan oleh PT Stars Internasional 

untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh staf dan 

karyawan yang berwenang terhadap transaksi Penerimaan Kas dari 

transaksi penjualan. 

5. PT Stars Internasional menerapkan Sistem Otorisasi dan Prosedur 

Pencatatan yang telah ditentukan ditentukan pada Penerimaan Kas. Hal ini 

bertujuan agar masing-masing staf dan karyawan melaksanakan fungsi dan 
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tugasnya dengan teliti dan hati-hati, sehingga kecil kemungkinan akan 

terjadinya kecurangan dan kesalahan pencatatan yang dapat terjadi. 

5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis : 

Bagi Perusahaan  

1. Pengawasan terhadap karyawan yang berkerja di bagian penerimaan kas 

pada PT.STARS Internasional Surabaya lebih ditingkatkan lagi, untuk 

mencegah terjadinya kecurangan atau penggelapan kas yang dapat 

dilakukan oleh para karyawan di PT.STARS Internasional Surabaya. 

2. Perlu diadakannya pemeriksaan intern terhadap karyawan yang bertugas 

pada bagian penerimaan kas dengan jangka waktu yang tidak tentu. 

3. PT.STARS Internasional Surabaya harus membuat laporan kas harian. 

4. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksana untuk mencegah 

terjadinya manipulasi data mengenai penerimaan kas, yang dapat 

dilakukan karyawan. 

Bagi Peneliti Berikutnya 

1. Diharapkan dapat memberikan analisa dan masukan yang baik terhadap 

sistem dan prosedur penerimaan kas pada perusahaan lain. Agar tidak 

terjadi kecurangan dan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh para staf 

dan karyawan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh perusahaan untuk 

meningkatkan pengendalian terhadap sistem dan prosedur penerimaan kas. 


