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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada 

Distributor Rumah Dannis sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa 

kekurangan pada sistem tersebut. Kesimpulan yang dapat  diambil adalah sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di 

Distributor Rumah Dannis adalah sebagai berikut : 

a. Bagian yang terkait pada sistem akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas adalah bagian penjualan, bagian keuangan, bagian 

pengiriman dan pemilik. 

b. Dokumen yang digunakan pada penerimaan kas adalah nota penjualan, 

kuitansi ongkos kirim barang dan bukti transfer. Sedangkan dokumen 

yang digunakan untuk pengeluaran kas adalah kuitansi. Beberapa 

transaksi pengeluatan kas tidak disertai kuitansi dan terkadang 

kuitansi-kuitansi yang telah disimpan hilang. 

c. Catatan yang digunakan pada sistem ini adalah buku penjualan tunai 

untuk mencatat penerimaan kas atas penjualan tunai, buku piutang 

dagang untuk mencatat penerimaan kas dari piutang dagang, dan buku 

mutasi kas harian untuk mencatat arus kas masuk dan keluar. 

Distributor Rumah Dannis tidak membuat laporan keuangan (neraca 
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dan laporan laba rugi) dan hanya membuat catatan-catatan yang 

sederhana 

d. Prosedur yang dijalankan sudah teratur sesuai aturan pemilik. Namun 

ada beberapa prosedur yang perlu ditambahkan dengan prosedur 

pemeriksaan fisik kas oleh pemilik. 

e. Distributor Rumah Dannis tidak membentuk sistem dana kas kecil 

untuk kebutuhan pengeluaran yang relatif kecil, sehingga untuk 

pengeluaran kas mengambil dari rekening cash on hand. Rekening 

cash on hand merupakan rekening untuk penerimaan dan pengeluaran 

kas. 

f. Terdapat perbedaan antara pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas di Distributor Rumah Dannis dengan teori pada 

buku “Sistem Akuntansi” yang ditulis oleh Mulyadi. Hal ini 

disebabkan karena Distributor Rumah Dannis termasuk UMKM 

sehingga tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat catatan 

akuntansi secara sederhana. 

2. Evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di 

Distributor Rumah Dannis yang meliputi fungsi terkait, dokumen dan 

catatan yang digunakan, serta prosedur adalah sebagai berikut :  

a. Tidak ada pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi dengan fungsi kas 

karena Distributor Rumah Dannis adalah UMKM sehingga sulit untuk 

memisahkan dua fungsi tersebut yang akan menghabiskan biaya dan 
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tenaga kerja. Fungsi akuntansi dan fungsi kas sama-sama dijalankan 

oleh bagian keuangan 

b. Dokumen yang digunakan oleh Distributor Rumah Dannis yaitu nota 

penjualan, namun nota penjualan tersebut tidak dilengkapi dengan 

otorisasi bagian yang terkait, yaitu bagian penjualan sehingga memiliki 

risiko penyimpangan atau penyelewengan penjualan. 

c. Catatan akuntansi yang digunakan adalah buku mutasi kas harian, 

buku penjualan tunai dan buku piutang dagang. Meskipun 

pencatatannya sederhana, namun masih cukup efektif dan efisien  

untuk memberikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas 

kepada pemilik 

d. Prosedur pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

dijalankan oleh Distributor Rumah Dannis sudah cukup baik. Namun 

pada sistem akuntansi pengeluaran kas, tidak terdapat prosedur 

pemeriksaan kas oleh pemilik, sehingga perlu diperbaiki. 

3.  Penggunaan program atau software akuntansi seperti Microsoft Excel di 

komputer dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan, 

menyediakan informasi yang akurat, dan dapat menambah efisiensi kerja 

pada bagian keuangan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, terdapat 

beberapa kelemahan pada sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 
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sehingga perlu dilakukan perbaikan agar sistem tersebut menjadi lebih baik untuk 

diterapkan. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat membantu perbaikan sistem 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada pemilik Distributor Rumah 

Dannis : 

1. Otorisasi pihak terkait diperlukan pada setiap dokumen yang digunakan, 

khususnya nota penjualan.  Hal ini harus dilakukan untuk menghindari 

kecurangan dalam penjualan. 

2. Membuat dokumen bukti kas keluar jika melakukan transaksi pembelian 

yang tidak diberi kuitansi. 

3. Membentuk sistem dana kas kecil untuk memenuhi kebutuhan yang relatif 

kecil, sehingga rekening penerimaan kas terpisah dengan rekening 

pengeluaran kas. Hal tersebut merupakan upaya pengendalian agar 

terhindar dari penyelewengan dan pencurian kas. 

4. Menambahkan prosedur pemeriksaan fisik kas oleh pemilik di sistem 

akuntansi pengeluaran kas. Prosedur ini sangat diperlukan sebagai upaya 

pengawasan terhadap penggunaan kas dan mencegah adanya kecurangan 

di bagian keuangan. 

5. Perusahaan perlu melakukan pencatatan secara semi manual, sebagian 

dicatat secara manual dan dengan menggunakan komputer untuk 

mengurangi kesalahan pencatatan agar data menjadi lebih akurat, sehingga 

meminimalisir penyelewengan kas. 

5.3 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan  kesimpulan dan saran yang  telah  dijelaskan, diharapkan  hasil 
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penelitian memberikan implikasi pada Distributor Rumah Dannis Surabaya yang 

bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemilik untuk 

mempertahankan bisnisnya dengan mengikuti perkembangan teknologi dan 

informasi, sehingga dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di 

Distributor Rumah Dannis Surabaya yaitu pencurian kas. Adapun implikasi 

penelitiannya adalah menggunakan sistem komputer untuk pencatatan penerimaan 

dan pengeluaran kas agar informasi yang disampaikan lebih akurat, menghindari 

kesalahan pencatatan dan meminimalisir tindakan pencurian kas oleh pegawai. 

Selain itu, memperbaiki unsur-unsur sistem akuntansi dari fungsi terkait sampai 

jaringan prosedur pada sistem tersebut. 
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