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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 5.1

PDAM Kabupaten Jepara merupakan Badan Umum Milik Daerah 

(BUMD) yang bergerak di bidang jasa pelayanan air bersih dan pengelolaan air 

kotor. Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya mengenai sistem Penerimaan 

Kas dari Pendapatan Penjualan Air pada PDAM Kabupaten Jepara maka dapat 

diambil bahwa secara garis besar sistem yang digunakan PDAM sudah cukup 

baik. Hal ini dilihat dengan adanya dokumen berurut cetak, pemisahan fungsi, 

sistem otorisasi yang baik, sistem pencatatan yang baik dan adanya 

pertanggungjawaban atas penerimaan kas oleh fungsi yang terkait. 

Dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran rekening air minum, PDAM 

Jepara kas Pembantu Sumber telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang 

secara umum telah baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar 

unsur SPI yang terdiri otorisasi oleh pejabat yang berwenang, pemeriksaaan 

mendadak dan pelatihan bagi karyawan. Akan tetapi dalam Sistem Pengendalian 

Intern pada sistem penerimaan kas ada beberapa hal yang belum terpenuhi seperti: 

penggunaan formulir yang tidak bernomor urut tercetak dan bagian kasir yang 

dalam satu hari bisa dipegang oleh beberapa bagian lain. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dia atas, maka perlu 

diadakan koreksi terhadap SPI pada sistem penerimaan kas dari pembayaran 

rekening air minum oleh pelanggan. Hal ini untuk melindungi harta kekayaan 

perusahaan dari pencurian, penggelapan, atau persekongkolan antara karyawan 

dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut ini: 

1. Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dalam sistem penerimaan 

kas, sebaiknya dokumen bernomor urut tercetak dan ada otorisasi yang 

jelas. Hal in untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan dokumen. 

2. Direktur Umum seharusnya mencoba tentang membuat website khusus 

PDAM untuk memudahkan dalam pembayaran, pembuatan dan layanan 

online agar mempermudah pelanggan PDAM. 

3. Pengarsipan terhadap dokumen-dokumen lebih dijaga dan dirawat, supaya 

terhindar dari kehilangan data. 

4. Dalam prosedur penerimaankas dari pembayaran rekening air minum 

pelanggan PDAM Kabupaten Jepara Kas Pembantu Sumber dalam satu 

hari bagian kasir tidak boleh dilakukan oleh empat bagian. Karena sistem 

pengendalian intern yang baik harus ada pemisahan fungsi secara tegas 

antara bagian pelaksanaan, penyimpanan, dan pencatatan. 
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5. Pada saat melakukan pembetulan data dalam BPR sebaiknya 

menggunakan warna stabilo yang warnanya menunjukkan otorisasi atas 

perbaikan data. 

 


