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BAB 5 

SIMPULAN dan SARAN 

 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan tentang sistem pengendalian internal 

pengeluaran kas pada PT AL yang telah dibahas di bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 

pengendalian internal terhadap pengeluaran kas terdiri dari 

unsur-unsur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan, dan 

praktik yang sehat agar dapat mengontrol seluruh kegiatan 

pengeluaran kas yang terjadi di dalam perusahaan. PT AL 

mempunyai struktur organisasi yang sederhana dan sudah 

terdapat pemisahan tugas yang jelas dalam setiap bagiannya. PT 

AL telah  mengatur pembagian wewenang dalam pemberian 

otorisasi atas transaksi perusahaan dengan baik.  PT AL belum 

menggunakan nomor dalam  bukti pengeluaran kas yang 

mengakibatkan pengendalian internal tidak berjalan dengan 

semestinya 
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5.2  SARAN 

Setelah penulis melakukan magang di PT AL Surabaya dan 

melihat keadaan secara langsung maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai  berikut: 

1. Penggunaan dokumen dalam pengeluaran kas sebaiknya 

menggunakan nomor urut tercetak untuk menghindari tindak 

penyelewengan oleh karyawan. 

 

2. Memperhatikan sistem pengendalian internal pengeluaran 

kas yang sudah ada dengan cara memantau pelaksanaan 

sistem pengendalian internal pengeluaran kas agar nantinya 

bisa berjalan dengan baik dan efektif. 

 

3. Melakukan perhitungan fisik cash on hand  untuk setiap 

akhir bulan dengan mencocokkan pencatatan pengeluaran 

kas.
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