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 BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka pada bab terakhir dalam penulisan laporan ini, penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan dan saran dalam uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran mengenai Sistem 

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Unit Desa Kampar 

(KUD Kampar) yaitu sebagai berikut: 

4.1. Kesimpulan 

1. Unit Usaha yang ada di Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) 

adalah sebagai berikut : 

a.  Unit Plasma 

b.  Unit Simpan Pinjam 

c.  Unit Pupuk  

d.  Unit Transportasi 

2.  Secara umum dalam organisasi koperasi di Indonesia adanya struktur 

atau tatanan manajemen berupa alat kelegkapan atau perangkat 

organisasi koperasi. Alat ini terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus, dan 

Pengawasan (pasal 21 No.25 Tahun 1992). 
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3. Di Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar), tidak adanya manajer 

dalam koperasi ini sehingga ketua melakasanakan tugas ganda, yakni 

sebagai pemimpin tertinggi dalam koperasi. Disamping itu seharusnya 

juga ada pemisahan wewenang antara manajer yang akan memeriksa dan 

memantau penerimaan dan pengeluaran kas, serta ketua ataupun 

bendahara sebagai persetujuan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. 

4. Pada Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) sudah adanya 

pencatatan tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang memadai 

karena sudah ada bagian khusus Akuntansi dalam melakukan pencatatan 

disetiap transaksi. 

5. Dikarenakan sudah adanya sistem akuntansi pada Koperasi Unit Desa 

Kampar (KUD Kampar) maka sistem akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas nya sudah memadai. 

4.2. Saran 

1. Melihat begitu pentingnya pengawasan terhadap keberadaan kas pada 

Koperasi Unit Desa Kampar (KUD Kampar) yang perlu dihayati benar-

benar oleh pihak KUD dalam melaksanakan pengawasan kas adalah 

maksud dan tujuan utama itu dilakukan, sehingga hal itu benar-benar 

bermanfaat bagi KUD. Pengawasan dan pengamanan kas bukan 

merupakan tugas yang ringan, maka perlu adanya peningkatan 

kedisplinan dan keterampilan pada Koperasi Unit Desa Kampar agar 

lebih efektif dan efisiensi dan untuk menghindari terjadinya 
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penyelewengan oleh karyawan kopeasi salah satunya dengan menerapkan 

dan menggunakan prinsip pengendalian internal. 

2. Hendaknya diadakan pemantauan terhadap penerimaan dan pengeluaran 

kas secara berkala dan teratur agar pengawasan intern di perusahaan 

dapat berjalan dengan baik. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah penerimaan dan pengeluaran benar-benar sesuai dengan prosedur 

yang ada. 

3. Kepada KUD Kampar hendaklah selalu meningkatkan pelayanannya 

yang dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada 

nasabah. 

4.  Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan 

Pengeluaran kas seharusnya orang yang melakukan penerimaan dan 

pengeluaran kas harus dibedakan hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya penyelewengan terhadap kas. Jadi sebaiknya koperasi unit 

desa kampar harus mengacu pada SOP yang telah ditetapkan 


