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TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI … DINDA ANDYARTA.P.Y 

BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan latar belakang dan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir 

ini, sistem informasi akuntansi penrimaan kas pada ruang tunggu eksekutif secara 

umum sudah baik. Apabila dibandingkan dengan teori maka akan ditemukan 

beberapa perbedaan. Namun perbedaan tersebut bukan menjadi masalah karena 

perbedaan timbul karena dianggap menyesuaikan kebutuhan perusahaan.  

Penulis dapat menyimpulan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Proses penerimaan kas hingga penyetoran kas ke bank oleh pihak 

pengelola masih menggunakan sistem manual sepenuhnya.  

2. Pihak food & beverages section selaku penanggung jawab ruang tunggu 

eksekutif tidak mengetahui jumlah pelanggan secara real time. Pihak food 

& beverages section hanya mengetahui jumlah pelanggan dari kupon kas 

berdasar laporan dari pengelola.  

3. Kupon kas merupakan satu-satunya pengendalian internal pada saat 

penerimaan kas dari pelanggan.  

4. Bagian akuntansi tidak melakukan penjurnalan. Bagian yang melakukan 

penjurnalan adalah food & beverages section dan Cashier. Meskipun tidak 

melakukan jurnal bagian akuntansi teteap melakukan pemeriksaan 

kesesuaian antara jurnal dengan dokumen pendukung sebelum melakukan 

otorisasi dan pemberkasan. 

5. Pemisahan setiap fungsi yang menjalankan suatu kegiatan sehingga tidak 

ada satu fungsi yang mengerjakan suatu kegiatan sendirian dari awal 

hingga akhir. 
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3.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki 

beberapa saran untuk beberapa pihak, antara lain : 

1. PT Angkasa Pura I 

a. Sebaiknya perusahaan menggunakan Sistem penjualan real time 

pada sisi pengelola karena pengelola merupakan pihak lain di luar 

perusahaan. Selain itu juga supaya perusahaan dapat mengetahui 

jumlah penjualan secara real time. Pada saat ini perusahaan tidak 

mengetahui apakah penjualan yang terjadi telah sesuai sepenuhnya 

karena pada bagian pengelola masih banyak menggunakan sistem 

manual dengan kupon kas sebagai pengendalian internal. 

b. Sebaiknya uji petik dilakuakn secara rutin setidaknya satu kali 

dalam satu tahun supaya ada pengendalian internal lain selain 

kupon kas. 

2. Kepentingan penelitian Selanjutnya 

a. Laporan Tugas Akhir ini hanya mengusulkan sistem secara 

sederhana dan tidak mendetail. Seperti penulis yang tidak 

membahas DFD dan hal yang lebih spesifik lainnya. Penelitian 

selanjutnya perlu memberikan gambaran sistem yang lebih 

mendetail. 




