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BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Sistem akuntansi penerimaan kas pada PT ABC secara umum sudah baik.

Tetapi apabila membandingkannya dengan teori yang selama ini dipelajari ter-

dapat perbedaan. Penerimaan kas pada PT ABC berasal dari penjualan boiler,

HRSG, dan juga bahan sisa produksi yang tidak digunakan kembali. Semua pen-

erimaan kas yang nominalnya diatas Rp 3,000,000.- harus dilakukan melalui

transfer bank maupun dengan mengirimkan cek.

Dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Formulir  yang digunakan dalam penerimaan kas adalah Bank In Voucher yang

dibuat oleh fungsi PPC, dan harus diotorisasi oleh fungsi FM.

2. Dalam pencatatan akuntansi PT ABC telah menggunakan program komputer

System Application and Product in data processing (SAP)

3. Tidak terdapat fungsi sekertariat pada penerimaan kas perusahaan. Tetapi

tanggung jawab dari fungsi ini telah dijalankan oleh fungsi kasir (PPC).

4. Pencatatan jurnal kedalam komputer menggunakan System Application and

Product in data processing (SAP) dilakukan oleh fungsi PPC, yang seharusnya

pencatatan dilakukan oleh fungsi FM.

5. Telah terdapat pemisahan antara fungsi kasir dengan fungsi akuntansi untuk

pengendalian internalnya.

3.2 Saran

Berdasarkan kajian di atas, disampaikan saran sebagai berikut :

1.Sebaiknya dibentuk fungsi sekertariat yang bertanggung jawab untuk

menerima cek dari pelanggan, sehingga penerimaan cek tidak hanya

diketahui oleh satu fungsi saja yakni fungsi kasir.

2.Sebaiknya fungsi PPC tidak melakukan pencatatan jurnal kedalam sistem

yang seharusnya dilakukan oleh fungsi FM. Sehingga dapat mengurangi

risiko terjadinya penyalahgunaan tanggung jawab.
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3.Sebaiknya Bank In Voucher tidak hanya diotorisasi oleh fungsi FM saja,

namun fungsi PA juga melakukan otorisasi untuk mengurangi risiko ter-

jadinya penyelewengan.

4.Sebaiknya perusahaan mengadakan formulir kuitansi yang berfungsi sebagai

bukti atas pelunasan piutang yang akan dikirimkan kepada pelanggan yang

telah melunasi hutangnya. Sehingga pelanggan tidak hanya menggunakan

bukti transfer sebagai formulir yang dipegangnya sebagai bukti telah

melakukan pelunasan.
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