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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang yang dilakukan terhadap 

pengendalian internal kas yang terjadi pada perusahaan PT. Marco Motor 

Indonesia, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran kas belum terdapat 

pemisahan fungsi pengawasan, pencatatan, dan penyimpanan kas 

melainkan hanya dikerjakan oleh 1 orang saja. Seluruh pendapatan 

yang diterima kasir belum disetor sepenuhnya pada hari itu juga dan 

masih ada transaksi yang belum dilakukan dengan sistem 

komputerisasi. Sehingga dalam adanya hal-hal yang disebutkan diatas 

pengelolaan kas belum bisa dikatakan efektif. 

2. Aktivitas pengendalian yang dilakukan PT. Marco Motor Indonesia 

dinilai masih kurang efektif dikarenakan bagian kasir merangkap 

jabatan sebagai pengawasan bagian keuangan sekaligus pencatatan 

dan pelaporan keuangan . 

3. Dalam pengisian no bukti transaksi sebagian besar dokumen 

penerimaan dan pengeluaran kas masih diisikan secara manual, belum 

memakai nomor urut tercetak. 
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Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas penulis 

menyimpulkan bahwa pengendalian intern kas yang telah diterapkan pada 

PT. Marco Motor Indonesia belum sepenuhnya dilakukan sehingga tidak 

mendukung efektivitas pengelolaan kas pada PT. Marco Motor Indonesia.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat 

diberikan penulis dalam pengendalian internal kas pada PT. Marco Motor 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya PT. Marco Motor Indonesia melakukan rekrutmen 

karyawan baru untuk menambah anggota pada bagian keuangan. Atau 

mungkin jika perusahaan kurang berkenan untuk menambah personil, 

dapat mencoba alternatif lain yaitu dengan memberikan sebagian 

pekerjaan yang dikerjakan kasir kepada bagian tertentu yang tidak ada 

hubungannya dengan penerimaan dan pengeluaran kas..  

2. Dalam pencetakkan bukti-bukti yang terkait dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas sebaiknya PT. Marco Motor Indonesia membuat 

sesuai prosedur dokumentasi yang telah dikemukakan para ahli yaitu 

salah satunya dengan memberikan nomor urut tercetak. 

3. PT. Marco Motor Indonesia sebaiknya memperbaiki sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas yang baik sesuai yang penulis 

rekomendasikan agar lebih meningkatkan atau mengoptimalkan 

pengendalian internal kas dalam menunjang efektivitas pengelolaan 

kas. 


