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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT. Indo 

Griya Nusantara Belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur fungsi-

fungsi yang terkait, catatan-catatan, dokumen dengan yang ada di teori. 

Fungsi yang terkait pada PT. Indo Griya Nusantara adalah fungsi 

penjualan, admin, dan  pemilik. Fungsi yang terkait dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas yang dijelaskan di teori menurut Mulyadi yaitu 

fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman dan 

fungsi akuntansi. 

2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pengeluaran kas pada PT. Indo 

Griya Nusantara belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur fungsi-

fungsi yang terkait, catatan- catatan, dengan yang ada di teori. Pada PT. 

Indo Griya Nusantara Bagian kontruksi, pemilik, dan admin. Fungsi yang 

terkait berdasarkan teori yaitu fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi 

pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai 

dan fungsi pemeriksa intern. 

3. Prosedur proses penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT. Indo 

Griya Nusantara belum sepenuhnya efektif itu dikarenakan masih 

terjadinya double job di bagian admin, admin disini bukan hanya sebagai 

fungsi kas tetapi juga sebagi fungsi akuntansi itu bisa menyebabkan 

penumpukan tugas di admin. 

4. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 

PT. Indo Griya Nusantara belum sesuai dengan struktur pengendalian 
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internal perusahaan karena belum dilengkapi sistem pengendalian intern 

yang memadai dan belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur 

pengendalian intern. 

B. Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

berikut beberapa saran dari peneliti : 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengendalian internal, untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pengendalian 

ekternal juga sehingga terdapat perbandingan hasil yang sesuai dengan 

keinginan penulis 

2. Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas 

PT. Indo Griya disarankan perlu adanya pemisahan tugas dan 

wewenang yang jelas sehingga perangkapan fungsi dapat diminimalkan 

serta dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan. 

3. Dalam struktur organisasi PT. Indo Griya Nusantara disarankan untuk 

menambahkan bagian kredit dan akuntansi supaya saat penerimaan kas 

secara kredit bagian admin tidak terjadi penumpukan tugas.  

4. Dalam menggunakan aplikasi sebaiknya bukan hanya excel tapi lebih 

baik lagi kalau menggunakan aplikasi myob juga untuk akuntan 

keuangannya. 

 

 

 

 


