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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Surya 

Cahaya Mandiri maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengeluaran kas yang 

diterapkan oleh PT. Surya Cahaya Mandiri secara keseluruhan dapat dikatakan 

berjalan secara efektif dan sesuai dengan unsur-unsur sistem informasi akuntansi 

pengeluaran kas, hal ini dapat dilihat dari:  

1.  Prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas 

Prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas PT. Surya Cahaya Mandiri 

sudah memenuhi unsur-unsur sistem informasi akuntansi yaitu fungsi, 

dokumen, catatan, prosedur dan penerapan teknologi informasi yang sudah 

memadai dan berjalan secara baik. 

2.  Fungsi yang terkait  

Fungsi yang terkait dengan sistem pengeluaran kasPT. Surya Cahaya Mandiri 

sudah memenuhi unsur sistem informasi akuntansi, namun belum berjalan 

secara efektif karena adanya kerangkapan fungsi yaitu: fungsi akuntansi yang 

melakukanpencatatan, yang dapat menjadi fungsi penerimaan kas serta fungsi 

pemegang kas. Kerangkapan fungsi dalam PT. Surya Cahaya Mandiribelum 

pernah menimbulkan kecurangan terkait sistem pengeluaran kasPT. Surya 

Cahaya Mandiri, dikarenakan otorisasi hanya ada di satu titik yaitu direktur 

utama yang sekaligus owner perusahaan. 

3.  Dokumen yang digunakan  

Dokumen yang digunakan terkait sistem pengeluaran kaspada PT. Surya 

Cahaya Mandiri sudah berjalan secara baik dan efektif.Semua dokumen terkait 

transaksi pengeluaran kas PT. Surya Cahaya Mandiritelah dilakukan dengan 

sistem otorisasi dari pihak atasan, serta direkam dan diarsipkan oleh bagian 

keuangan.Dokumen ini juga telah digunakan dengan baik dan patuh terhadap 

aturan yang berlaku.Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 

kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan. 
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4.  Catatan yang digunakan 

Catatan yang ada di PT. Surya Cahaya Mandiriterkait sistem pengeluaran kas 

sudah cukup baik dan dilakukan secara efektif, karena catatan yang dilakukan 

oleh PT. Surya Cahaya Mandiri telah memberikan informasi terkait transaksi 

pengeluaran kas di PT. Surya Cahaya Mandiri yang dijadikan dasar pembuatan 

laporan keuangan perusahaan.  

5.PT. Surya Cahaya Mandiri dalam melaksanakan sistem pengeluaran kas telah 

menerapkan unsur-unsur sistempengendalian internal, baik pengeluaran dengan 

kas kecil maupun dengan kas bank. Hal ini terlihat melalui adanya otorisasi 

dari fungsi yang menjalankan pemeriksaan internal, prosedur pengeluaran yang 

melibatkan fungsi lain, serta pencatatan dengan praktek yang sehat. Oleh sebab 

itu, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian pengeluarankas yang 

diterapkan oleh PT. Surya Cahaya Mandiri sudah cukup efektif. 

 

6.2.  Saran  

1. Adanya pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi, fungsi penyimpanan dan 

fungsi pemeriksaan kas pada PT. Surya Cahaya Mandiri untuk mencegah 

terjadinya kecurangan didalam perusahaan.  

2. Adanya penambahan bagian yang menjalankan fungsi pengendalian internal 

perusahaan, yang tugasnya untuk melakukan pengendalian secara internal 

terhadap kinerja keuangan ataupun non-keuangan. 

3. PT. Surya Cahaya Mandirimengikuti perkembangan teknologi dengan 

menggunakan software akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan, 

sehingga penyajian laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara 

efektif dan efesien. 
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6.3.  Keterbatasan  

 Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapat dalam penelitian ini masih 

terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya, yaitu Peneliti tidak bisa mendapatkan 

bukti-bukti secara keseluruhan mengenai dokumen-dokumen dalam transaksi 

siklus pendapatan PT. Surya Cahaya Mandiri serta Informasi yang diberikan 

informan belum sepenuhnya mencukupi data yang dibutuhkan karena informasi 

yang diberikan informan masih belum secara detail dan rinci. 
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