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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari uraian-uraian yang telah dikemukan di atas maka berdasarkan hasil 

penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, penulis 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian intern kas yang diterapkan pada Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau khususnya pengendalian intern 

pengeluaran kas sudah baik dan efektif serta sesuai dengan SPAP No. 

69 Tahun 2011. 

2. Struktur organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Riau telah menunjukkanpembagian tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggungjawab yang jelas dan tepat sehinggapelaksanaan pengendalian 

intern pengeluaran kas dapat dilaksanakan dengan baik. 

3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau melakukan 

pemeriksaan pengeluaran kasnya sekalidalam sebulan. Pada akhir tahun 

dilakukan pengawasan ekstern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau. 

4. Prosedur pengeluaran kas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Riau sudah baik, hal ini ditandai dengan pencatatan akuntansi 

pengeluaran kas yang terlaksana dengan baik, dan setiaptransaksi yang 

dicatat ke dalam pembukuan akan berhasil mengurangi terjadinya 

penyalahgunaan kas. 
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5. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dengan 

baik, maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dapat 

memperkecil setiap kesalahan yang terjadi dalamorganisasi dan juga 

keberadaan kas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dapat 

terkoordinasi dengan baik, sehingga hal ini akan mendorong 

tercapainya tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan 

saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada pihak SATPOL PP Provinsi Riau 

untuk kedepannnya yang lebih baik, yaitu sebagai berikut :  

1. Sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang telah efektif harus 

tetap di pertahankan agar SATPOL PP Provinsi Riau dapat mencapai 

sasaran atau tujuan yang diharapkan.  

2. Perlu ditingkatkan kebijakan-kebijakan yang ada pada Kantor SATPOL 

PP Provinsi Riau terhadap adanya keterlambatan dan kelebihan ataupun 

kekurangan terhadap penyediaan dana agar untuk kegiatan dan program 

pada periode berikutnya berjalan secara optimal tidak terhambat lagi.  

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan. Semoga saran-saran 

tersebut dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

kegiatan operasional Instansi agar tujuan perusahaan tercapai. 

 

 

 


