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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan Sistem Informasi akuntansi penerimaan kas UKM Tahu 

Dua Saudara Tulungagung, yaitu didalam setiap penerimaan kas hanya 

disimpan tanpa ada pencatatan khusus di buku (Jurnal, Buku Besar). 

2. Penerapan Sistem Informasi akuntansi pengeluaran kas UKM Tahu 

Dua Saudara Tulungagung masih memiliki kelemahan dimana pemilik 

UKM Tahu Dua Saudara Tulungagung belum mengerti tentang Sistem 

Informasi Akuntansi hanya menggunakan sistem pencatatan sederhana 

bila sudah menerima uang dari pelanggan langsung dibelikan untuk 

kebutuhan bahan pokok. 

3. Didalam pengendalian internal pada UKM Tahu Dua Saudara 

Tulungagung masih sederhana, tidak membutuhkan pengawasan 

secara khusus dalam proses pembuatan tahu. 

4. Kendala-kendala Di dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

pada UKM Tahu Dua Saudara adalah jika Bu Kamah sudah 

mendapatkan uang dari pelanggan maka uang akan disimpan terlebih 

dahulu setelah itu dibelikan jika bahan pokok habis. 

5. Kendala-kendala pengeluaran kas yang telah dikeluarkan oleh UKM 

Tahu Dua Saudara Tulungagung tidak adanya pencatatan maka pihak 

pemilik tidak akan mengetahui seberapa pengeluran dalam 

menjalankan usaha tersebut dari hasil jualan yang telah dilakukannya.  
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6. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi penerimaan kas dalam upaya 

meningkatkan pengendalian internal pada UKM adalah perlunya 

dibuat sistem penerimaan kas yang baik dengan membuat bukti setor 

dan slip pembayaran serta pencatatan penerimaan kas ke buku khusus 

(jurnal dan buku besar). 

7. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pengeluaran kas dalam 

upaya meningkatkan pengendalian internal pada UKM Tahu Dua 

Saudara Tulungagung adalah perlunya dibuatkan sistem pengeluaran 

kas yang baik dengan membuat bukti pembelian dan slip pembelian 

serta pencatatan pengeluaran kas ke dalam jurnal dan buku besar.   

B. Saran 

Dilihat dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi IAIN Tulungagung  

Topik penelitian ini kedepannya memperkaya skripsi yang ada di IAIN 

Tulungagung. Penguatan teori mengenai topik yang ada dalam 

penelitian ini sangat diperlukan. IAIN Tulungagung sebaiknya 

menyediakan referensi baik yang berupa jurnal atau buku-buku yang 

terkait dengan penelitian ini, sehingga dapat mendukung 

dilaksanakannya penelitian yang sejenis. 

2. Bagi perusahaan tahu UKM Tahu Dua Saudara Tulungagung 

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan perkembangan terhadap 

perusahaan tahu UKM Tahu Dua Saudara Tulungagung terkait 
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penerapan sistem informasi akuntansi keuangan. penerapan sistem 

informasi akuntansi yang masih sederhana, dapat diperbaiki dengan 

cara menerapkan sistem yang baru yaitu dengan sistem baru, yaitu 

memberi penjelasan tentang pentingnya sistem informasi akuntansi 

sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan di perusahaan ini.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian di tempat 

penelitian yang sama sebaiknya menggunakan variabel-variabel yang 

belum disebutkan dalam penelitian ini, seperti variabel sistem informasi 

akuntansi pendapatan, sistem informasi akuntansi penjualan, dan lain-

lain. 


