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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian Mengenai Sistem Pengendalian Internal Kas 

di PT Pos Indonesia (Persero), dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus 

tetap menjaga jumlah uang kasnya agar tetap mencukupo pembiayaan operasional 

sehari-hari. Manajemen kas yang efektif juga memerlukan pengendalian yang 

baik guna melindungai kas dari kehilangan atau penyelewengan. maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Pos Indonesia (Persero) 

cukup baik, terlihat dari setiap terjadinya transaksi segera dilakukan 

pembukuan. Setiap harinya kas yang diterima segera disetor kepada bank 

pemerintah yang ditunjuk, sedangkan pengeluaran kas tidak akan terjadi 

sebelum adanya persetujuan dari kepala kantor. 

2. Upaya pengendalian internal kas dapat dikatakan cukup layak dan memadai. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan dalam usaha menggunakan 

kas yang didukung dengan adanya laporan-laporan dan dokumen-dokumen 

penunjang lainnya. Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Adanya struktur organisasi yang baik yang menggambarkan pemisahan 

wewenang, fungsi serta tugas secara jelas sehingga menciptakan 

pelaksanaan tugas secara efektif dan efesien. 
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b. Adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang cukup layak dan 

memadai untuk mengelola Kantor Pos tersebut, dengan didukung oleh 

laporan-laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang lengkap dan 

didistribusikan kepada bagian-bagian yang berwenang dalam usaha 

pelaksanaan evaluasi dan tindakan koreksi. 

c. Adanya kualitas pegawai yang cakap dan berkualitas. Hal ini dapat terllihat 

dari penerimaan calon pegawai melalui seleksi penerimaan pegawai yang 

baik dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh 

PT Pos Indonesia (Persero). 

d. Pemeriksaan internal yang independen, dalam melakukan tugasnya Satuan 

Pengawasan Internal tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak 

berwenang sehingga dapat menghasilkan pendapat dan saran yang baik 

untuk tujuan perusahaan. 

 

3. Prosedur pengendalian internal kas yang ada di PT Pos Indonesia cukup 

memadai, karena pelaksanaan prosedur itu sendiri berdasarkan buku pedoman 

yang dibuat tertulis oleh PT Pos Indonesia (Persero) tentang peraturan dinas 

yaitu pengelolaan kas di Kantor Pos dilaksanakan oleh bendahara yang 

dilakukan setiap hari kerja berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang 

terjadi. 
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5.2 Saran 

 

Setelah penulis menyimpulkan, maka selanjutnya penulis akan 

mengemukakan saran-saran yang mungkin dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kegiatan usaha di PT Pos Indonesia (Persero). Adapun saran-saran yang dapat 

penulis kemukakan, diantaranya adalah: 

1. Sistem pengendalian internal kas yang efektif harus agar PT Pos Indonesia 

(Persero) dapat mencapai tujuan dan sasarannya.  

2. Selalu lakukan pemeriksaan dan ketelitian terhadap angka dalam 

penjumlahan penerimaan dan pengeluaran kas setiap harinya. Dan selalu 

lakukan perbandingan antara kas yang ada dengan catatan yang ada dibuku. 

3. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar pegawai yang bertugas di bagian 

pemeriksaan internal dengan pegawai di departemen lainnya agar data dan 

informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah, lengkap dan tepat 

waktu. 

 


