
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis 

terhadap Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Rumah 

Sakit Muhammadiyah Kota Metro maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: Terdapat pemisahan antara fungsi penerimaan, penyimpanan dan 

pengeluaran kas yang dipisahkan dengan memberikan fungsi tersebut pada 

jabatan yang berbeda dengan orang yang berbeda. Setiap pengeluaran kas 

terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang 

berwenang. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas telah dilaksanakan 

dengan baik dimana bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas dilaporkan 

dan disimpan oleh yang berwenang selain itu pencatatan dimulai dari jurnal, 

buku besar sampai laporan keuangan. Penggunaan formulir pada Rumah Sakit 

Muhammadiyah Kota Metro  telah dirancang dengan baik sesuai dengan data 

informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan proses operasional Rumah 

Sakit.  

B. Saran  

Setelah mengemukakan kesimpulan atas tugas akhir ini penulis 

mencoba memberi saran kiranya dapat bermanfaat. Berdasarkan hasil 

penelitian dan analisa yang dilakukan penulis terhadap Sistem Informasi 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kota 

Metro  dapat diambil saran sebagai berikut : Sebaiknya dalam pengeluaran kas, 

baik dengan kas kecil maupun cek diadakan pembagian tugas yang jelas antara 

fungsi kas dan fungsi akuntansi. Dimana fungsi kas bertanggung jawab atas 

semua hal yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, 

sedangkan fungsi akuntansi yang membuat jurnalnya. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kecurangan (fraud) yang dapat dilakukan oleh para 

pegawai. Sebaiknya pengeluaran kas yang telah mendapatkan persetujuan dari 

pihak-pihak berwenang memiliki bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Kebijakan yang telah digariskan hendaknya dijadikan 

pedoman dan pengalaman dimasa yang akan datang serta memperhatikan 



prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum dan juga memperhatikan apakah ada 

kemungkinan penambahan terhadap sistem akuntansi tersebut melihat 

perkembangan saat ini. Perusahaan harus memperhatikan apakah sistem yang 

diterapkan oleh perusahaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Perusahaan hendaknya melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan kas dan disarankan agar 

yang memeriksa adalah seorang akuntan yang mempunyai kemampuan yang 

cukup dalam bidang akuntansi. 


