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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1  Simpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pencatatan, pengelolaan, dan 

pengendalian internal kas kecil pada PT Tjahaya Maha Agung pada bab 

sebelumnya, penulis menarik beberapa simpulan, yaitu : 

1. PT Tjahaya Maha Agung menerapkan akuntansi kas kecil pada 

perusahaan mereka guna untuk mengelola pembayaran pengeluaran yang 

berjumlah relatif kecil, dibawah Rp 300.000,-, dilakukan secara rutin, 

ataupun diperlukan secara mendadak dengan menggunakan metode 

fluktuasi (fluctuating fund-balance system).  

2. Dokumen yang digunakan terkait pengelolaan kas kecil pada PT Tjahaya 

Maha Agung ialah dokumen pendukung, bukti pengeluaran kas kecil, dan 

permintaan pengisian kas kecil. 

3. Penerapan metode fluktuasi (fluctuating fund-balance system) yang 

diterapkan PT Tjahaya Maha Agung tergolong sudah berjalan dengan 

baik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan teori akuntansi. Teori 

akuntansi kas kecil yang tidak diterapkan oleh PT Tjahaya Maha Agung 

ialah tidak adanya staff yang khusus untuk memegang dan mengelola kas 

kecil.  

4. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan mengenai pengelolaan kas 

kecil pada PT Tjahaya Maha Agung ialah menulis bukti pengeluaran kas 

kecil dengan tinta pulpen, mengotorisasi setiap dokumen, dan melakukan 

pemeriksaan mendadak guna untuk menghindari penyelewengan dan 

kecurangan. 
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IV.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang tertera diatas, penulis memberikan saran dengan 

harapan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Metode fluktuasi yang diterapkan masih belum efisien dalam kegiatan 

operasional perusahaan, karena tidak adanya staff khusus pengelola kas 

kecil. Dikarenakan hal tersebut, hendaknya jika ingin terus menerapkan 

kas kecil maka sebaiknya gunakan metode sistem dana tetap (imprest 

system) agar memudahkan staff pengelola kas kecil dan menjadi lebih 

efisien. Selain itu perusahaan seharusnya menetapkan waktu dan jumlah 

pengisian kas kecil agar tidak menimbulkan resiko kecurangan ataupun 

pemborosan. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sumber referensi dan waktu, saran 

yang dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya ialah diharapkan 

untuk mengkaji lebih banyak sumber referensi yang terkait dengan 

pengelolaan kas kecil pada perusahaan. Selain itu, diharapkan peneliti 

selanjutnya agar menambah waktu periode penelitian agar hasil yang 

didapatkan lebih relevan dan lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


