
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai prosedur penerimaan kas atas 

penjualan jasa iklan secara tunai di Harian Umum SUMSEL POST yang telah di 

jelaskan pada bab 2, bab 3 dan bab 4, maka pada bab ini akan disampaikan 

kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan prosedur penerimaan kas atas 

penjualan jasa iklan secara tunai di Harian Umum SUMSEL POST. 

5.1  Kesimpulan 

 Setelah melakukan analisis mengenai prosedur penerimaan kas atas penjualan 

jasa iklan secara tunai (Harian Umum SUMSEL POST dengan cara membandingkan 

teori yang terdapat di buku dengan memperhatikan prosedur penerimaan kas atas 

penjualan jasa iklan secara tunai dari iklan baris yang dilaksanakan dalam Harian 

Umum SUMSEL POST, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa : 

1. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas atas 

penjualan jasa iklan baris secara tunai di Harian Umum SUMSEL POST  

tersebut belum tepat karena masih belum memenuhi syarat prinsip dasar 

dokumen. Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas atas penjualan jasa iklan baris secara tunai di Harian Umum 

SUMSEL POST tersebut belum baik karena perusahaan hanya mencatat 

penerimaan kas ke dalam buku kas yang sederhana. Masih terdapat 

perangkapan tugas yang dilakukan oleh bagian kasir 

2. Sistem akuntansi penerimaan kas atas penjualan jasa iklan secara tunai di 

Harian Umum SUMSEL POST  dapat dilihat bahwa sistem akuntansi tersebut 

belum tepat dikarenakan sistem akuntansi pencatatan penjulan dan 

penerimaan kas nya masih dilakukan secara sederhana kedalam buku kas dan 

dilakukan oleh bagian yang sama seperti penerimaan kas. 



 

5.2   Saran 

Dalam pembuatan laporan akhir ini, penulis memberikan beberapa saran yang 

mungkin dapat berguna bagi perusahaan : 

1. Sebaiknya Harian Umum SUMSEL POST untuk pencatatan dalam Buku 

Kas, sebaiknya hal ini tidak dilakukan lagi dan perusahaan dapat membuat 

sebuah buku jurnal umum yang berisi mengenai penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dilakukan, yang pencatatannya dilakukan oleh Unit 

Akuntansi sebagai fungsi pembukuan. Untuk pembagian tugas sebaiknya 

Harian Umum SUMSEL POST memiliki satu orang lagi untuk melakukan 

fungsi pencatatan, kasir harusnya hanya melakukan tugasnya sebagai 

fungsi kas agar kegiatan dapat lebih terfocus dan mengurangi 

kemungkinan terjadinya penipuan.  

2. Usulan Flowchart semoga dapat diterapkan dan diaplikasikan di 

perusahaan. 

 

 

 


