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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil analisis yang penulislakukan mengenai sistem 

akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai dan penjualan kredit pada CV. Adi 

Putra UtamaPalembangsebagaimana yang telahdiuraikanpadababsebelumnya, maka 

selanjutnya dapat ditarik kesimpulan terhadap keadaan di CV Adi Putra Utama 

Palembang. Setelah ditarik kesimpulan selanjutnya penulis akan memberikan saran 

dengan harapan dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk diterapkan 

sesuai dengan kondisi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan penjelasan dari analisa yang 

berkenaan dengan analisis sistem akuntansi penerimaan kas pada CV Adi Putra 

Utamaadalah : 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya CV Adi Putra Utama Palembang 

belum menerapkan sistem akuntansi dengan baik, sistem akuntansi yang kurang baik 

pada perusahaan dapat terlihat dari pengendalian internnya yaitu belum 

memanfaatkan karyawan yang ada dengan tepat dan semaksimal mungkin.  

Padafungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas. Untuk 

penjualan tunai adanya rangkap tugas antara fungsi kas dengan fungsi akuntansi ini 

dikarenakan belum adanya pemisahan tugas. sedangkan untuk penjualan kredit 

belum adanya fungsi kredit dan fungsi akuntansi. Selanjutnya belum adanya catatan 

yang lengkap dan dokumen yang digunakan masih sederhana terkait dengan sistem 

akuntansi penerimaan kas, dimana dokumen-dokumen dan catatan yang digunakan 

belum mencerminkan informasi yang jelas atas transaksi penerimaan kas. Untuk itu 

dengan ditambahkannya fungsi yang terkait dan dokumen-dokumen pendukung 

yang belum ada di perusahaan, pengawawasan terhadap kas perusahaan dapat lebih 

terarah dan lebih terkontrol. 
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5.2 Saran 

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, 

maka penulis memberikan saran kepada perusahaan yang mungkinbermanfaat, 

sebagai bahan perbandingan dengan sistem akuntansi yang ada di perusahaan. 

Adapun sarannya sebagai berikut:  

Sebaiknya untuk kegiatan selanjutnya perusahaan harus menggunakan fungsi 

akuntansi untuk menciptakan suatu sistem akuntansi penerimaan kas yang baik 

dimana fungsi akuntansi dapat melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab untuk 

melakukan proses pencatatan sepenuhnya terhadap transaksi penerimaan kas atas 

pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan tanpa adanya campur tangan dari fungsi 

yang lain agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kesalahan dalam 

pencatatanpenerimaankassehinggamemenuhiprinsippengendalian intern agar 

tidakterjadinyaperangkapantugas. Selanjutnya untuk dari penerimaan kas untuk 

penjualan kredit sebaiknya perusahaan menggunakan surat tagihan dan dokumen 

pembantu seperti dokumen rekapitulasi harga pokok penjualan untuk mempermudah 

proses penagihan dan pencatatan perusahaan sehingga sistem yang dimiliki 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


