
63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya dari hasil penelitian yang

penulis lakukan pada BAPPEDA Provinsi Riau mengenai sistem akuntansi

penerimaan dan pengeluaran kas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penerimaan kas tidak adanya perbedaan antara teori

dan praktek untuk sistem dan prosedurnya, yaitu dimulai dari pembagian

tugas/fungsi yang menyimpan, mencatat dan fungsi akuntansi oleh PPK-

SKPD dan bendahara penerimaan. Prosedur penyetoran bukti kas masuk

dengan adanya Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Retribusi, TBP,

STS dan Nota Kredit bank yang dilakukan dimulai dari PA, Wajib

Pajak/Wajib Retribusi dan Bendahara Penerimaan. Dan bendahara

penerimaan selanjutnya menyetorkan uang ke bank disertai dengan STS.

Namun pada Bappeda Provinsi Riau dalam hal ini yang membiayai setiap

program atau kegiatan yang direncanakan dibiayai dari APBD.

2. Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas tidak adanya

perbedaan antara teori dan praktek, yaitu pihak yang bertanggung jawab

dalam pengeluaran kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD ,PPTK dan BUD.

PPTK sebagai penandatanganan dalam penyiapan dokumen pengajuan

pembayaran kepada PPK-SKPD. BUD yang menerbitkan SP2D. Dan

prosedur dalam pengeluaran kas dilakukan berdasarkan SPD, SPD

diterbitkan BUD yang menyatakan ketersediaan dana dalam melaksanakan
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kegiatan untuk penerbitan SPP. PPTK mengajukan SPP kepada PA

melalui PPK-SKPD. SPP yang diajukan PPTK/bendahara pengeluaran.

SPM yang diterbitkan PA selanjutnya diajukan kepada BUD untuk

diterbitkan SP2D. SP2D adalah dokumen yang diterbitkan BUD

berdasarkan SPM sebagai dasar pencairan dana.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Riau, saran yang dapat berikan penulis adalah.

1. Bendahara Pengeluaran harus lebih mengontrol dan melengkapi

pencatatan akuntansinya sesuai dengan sistem dan prosedur yang

digunakan, agar tidak terjadi kesalahan dalam biaya/anggaran yang

digunakan untuk setiap kegiatan yang dilakukan agar penerimaan dan

pengeluaran kas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas BAPPEDA Provinsi

Riau telah berjalan dengan baik, namun diharapkan kepada bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran/PPTK agar lebih meningkatkan

tanggungjawab sebagai fungsi/pihak yang bertanggungjawab dalam

penerimaan dan pengeluaran kas untuk memperhatikan pencatatan dan

dokumen yang digunakan harus diarsip berdasarkan filenya tersendiri dan

disusun dengan teratur agar mudah dalam mencarinya dan dalam

penerimaan dan pengeluaran kas agar tidak terjadi kesalahan.


