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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa yang penulis lakukan mengenai sistem 

akuntansi penerimaan kas pada CV. Dika Tama Palembang yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan terhadap keadaan 

di CV. Dika Tama Palembang.. Kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan 

penjelasan dari analisa yang berkenaan dengan sistem akuntansi penerimaan kas 

pada CV. Dika Tama Palembang adalah : 

1. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada CV. Dika 

Tama Palembang belum dapat dikatakan baik karena dalam perusahaan 

belum menerapkan fungsi akuntansi, sehingga perlu adanya perbaikan 

terhadap fungsi yang terkait pada CV. Dika Tama Palembang agar dapat 

mengurangi terjadinya penyelewengan dalam perusahaan.  

2. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

pada CV. Dika Tama Palembang belum dapat dikatakan baik karena 

perusahaan tidak menggunakan catatan akuntansi dalam menjalankan 

aktivitasnya.  

3. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas pada 

CV. Dika Tama Palembang belum dapat dikatakan baik karena dalam 

perusahaan tidak menerapkan prosedur pencatatan penerimaan kas dan 

prosedur penyetoran kas ke bank. Prosedur tersebut merupakan prosedur 

yang sangat penting karena prosedur tersebut dapat mengurangi terjadinya 

penyelewengan kas perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka 

penulis memberikan saran kepada perusahaan yang mungkin bermanfaat, sebagai 

bahan perbandingan dengan sistem akuntansi yang ada di perusahaan. Adapun 

sarannya sebagai berikut: 

1. Penambahan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

sehingga penyelewengan yang sering terjadi di dalam CV. Dika Tama 
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Palembang dapat di minimalisir. Penambahan fungsi tersebut adalah 

fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat semua 

aktivitas ekonomi CV. Dika Tama Palembang.  

2. Mencatat semua transaksi ke dalam catatan akuntansi. Catatan akuntansi 

yang diusulkan penulis dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada 

CV. Dika Tama Palembang adalah jurnal penerimaan kas, jurnal umum, 

dan kartu persediaan. Jurnal penerimaan kas berguna untuk merekam 

transaksi penerimaan kas yang terjadi pada CV. Dika Tama Palembang. 

Jurnal umum berguna untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

Kartu persediaan berguna untuk mencatat mutasi persediaan.  

3. Perbaikan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

penerimaan kas. Perbaikan prosedur tersebut adalah prosedur pencatatan 

penerimaan kas dan prosedur  penyetoran kas ke bank. Jika perusahaan 

menjalankan prosedur ini maka dapat di pastikan aktivitas perusahaan 

akan berjalan dengan baik dan terkontrol. 


