
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu 

atau sekelompok aktivitas. Dengan adanya sistem maka kegiatan perusahaan akan 

lebih terarah dan terorganisasi, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih mudah 

tercapai.   

Kas merupakan salah satu jenis aktiva yang paling likuid yang dimiliki 

perusahaan. Likuid berarti mudah ditukarkan dan mudah dipindahtangankan.  

Terdapat banyak instrumen yang dapat dikategorikan sebagai kas, yaitu: uang 

logam, uang kertas, dan dana yang tersedia dalam deposito di bank, pos wessel, 

cek yang disahkan, cek kasir, cek pribadi, dan wesel bank.   

Dalam perusahaan, transaksi kas merupakan kejadian yang cukup rutin, 

baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran kas.  Pada dasarnya satu 

transaksi  yang terjadi dalam perusahaan  akan berakhir dengan transaksi kas. 

Semua siklus kegiatan perusahaan pada akhirnya akan bermuara pada transaksi 

kas. Siklus pembelian diakhiri dengan transaksi pengeluaran kas, sedangkan 

siklus penjualan produk diakhiri dengan transaksi penerimaan kas.   

Transaksi penerimaan kas merupakan transaksi pembayaran dari 

pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Transaksi 

ini dapat terjadi dari penjualan tunai yang dilakukan oleh perusahaan atau dari 

penagihan piutang atas penjualan kredit yang telah dilakukan oleh perusahaan.  
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Sedangkan transaksi pengeluaran kas merupakan pembayaran kas oleh perusahaan 

kepada pemasok barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan. Transaksi ini 

dapat terjadi dari pembelian tunai yang dilakukan oleh perusahaan atau dari 

pembayaran hutang atas pembelian kredit yang telah dilakukan oleh perusahaan.  

Transaksi pengeluaran kas pada pembelian tunai terjadi hampir bersamaan dengan 

transaksi penerimaan barang oleh perusahaan, sedangkan transaksi pengeluaran 

kas pada pembelian kredit terjadi di waktu kemudian sesuai dengan syarat 

pembelian.   

Rutinnya transaksi kas menyebabkan terbukanya kesempatan  yang cukup 

besar bagi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut untuk melakukan 

penyelewengan atas dana kas perusahaan. Kas juga tidak memiliki spesifikasi 

kepemilikan, sehingga tidak dapat dibedakan antara kas milik perusahaan dengan 

milik pribadi. Di samping itu, semua orang berkeinginan memiliki uang kas, 

sehingga kas sering menjadi objek penyelewengan atau penyalahgunaan seperti 

lapping (suatu penggelapan kas yang dilakukan dengan menahan kas yang baru 

diterima tanpa mencatatnya dan pada waktu penerimaan kas berikutnya barulah 

penerimaan yang pertama itu di catat, sedangkan penerimaan kedua tidak dicatat) 

dan kitting (penggelapan uang kas yang dilakukan dengan menggunakan cek di 

mana cek dari suatu bank disetor ke bank lain dan jumlah tersebut tidak tampak 

sebagai pengurangan pada saldo bank pada tanggal transfer). Oleh karena itu,  

transaksi kas pada perusahaan harus mendapat pengendalian yang efektif, dalam 

arti mampu mencegah terjadinya penyelewengan oleh petugas yang terkait dengan 

transaksi kas tersebut.  
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Pengendalian intern yang baik mengharuskan agar terdapat pemisahan 

fungsi-fungsi yang terkait dengan transaksi kas, terutama fungsi kas, fungsi 

penagihan dan fungsi akuntansi. Tugas untuk melakukan transaksi penerimaan 

dan pengeluaran kas berada ditangan fungsi kas. Tugas melakukan penagihan atas 

piutang dari penjualan kredit berada di tangan bagian penagihan. Sedangkan tugas 

melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas berada ditangan 

fungsi akuntansi. 

Masalah yang sering ditemukan pada perusahaan atas pengendalian intern 

kasnya adalah tidak dipisahkannya fungsi penagihan dengan fungsi akuntansi, 

sehingga terdapat kesempatan yang cukup besar bagi fungsi akuntansi untuk 

menyelewengkan hasil penagihan piutang. Jika bagian akuntansi yang menangani 

catatan piutang juga bertugas melakukan penagihan piutang, maka bagian 

akuntansi dapat melakukan kecurangan dengan memanipulasi catatan akuntansi.  

Misalnya, bagian akuntansi telah menerima hasil tagihan dari pelanggan tetapi 

tidak mencatatnya pada catatan akuntansi, dimana uang hasil tagihan digunakan 

untuk kepentingan pribadinya. Kecurangan tersebut sulit dibuktikan karena proses 

akhir dari semua transaksi adalah pencatatan pada catatan akuntansi. Artinya, 

dalam sistem akuntansi penagihan tidak terdapat lagi prosedur untuk melakukan 

pengecekan terhadap transaksi yang telah dicatat pada pembukuan.  

 Untuk mengatasi masalah tersebut maka fungsi akuntansi harus terpisah 

dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Untuk menciptakan pengecekan 

internal (internal check) maka fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk 

melakukan penagihan harus dipisahkan dari fungsi akuntansi dan fungsi 
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penerimaan kas. Laporan atas penagihan diserahkan bagian penagihan kepada 

fungsi akuntansi, sedangkan uang hasil tagihan disetorkan kepada fungsi 

penerimaan kas. Fungsi penagihan harus menerima rangkapan bukti penerimaan 

kas dari fungsi penerimaan kas. Dengan demikian akan tercipta suatu prosedur 

yang berperan saling mengecek antara fungsi penagihan, fungsi akuntansi, dan 

fungsi menerimaan kas. 

Hasil penelitian Esteria, Sabijono dan Lambey pada PT. Hasjrat Abadi 

Manado. diperoleh bahwa: ”Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas telah berjalan dengan efektif dan sesuai prosedur yang ada yaitu 

terdapat otorisasi terhadap transaksi yang terjadi dari pihak yang 

berwenang, terdapat pemisahan fungsi dan mempunyai sistem pengendalian 

internal yang baik.
1)

 

 Hasil penelitian Simanungkalit pada PT. Empaco Tri Lady Medan 

diperoleh bahwa: 

 Perusahaan tidak memisahkan secara jelas antara fungsi akuntansi 

dengan fungsi penagihan. Tugas penagihan piutang pelanggan berada di 

tangan bagian accounting yang juga bertugas menangani catatan akuntansi, 

sehingga besar kemungkinan bagian accounting melakukan penyalahgunaan 

dana. Bagian accounting dapat menerima hasil tagihan dari pelanggan tetapi 

tidak  menyetorkannya ke bagian finance, kemudian melakukan manipulasi 

terhadap catatan akuntansi untuk mengindikasikan bahwa pembayaran 

telah diterima. Fungsi yang menyimpan cek dan fungsi yang mengotorisasi 

pembayaran dengan cek berada di tangan petugas yang sama.  Bagian 

finance  telah diberi wewenang penuh atas penanganan cek, mulai dari 

menyimpan, mengisi serta mengotorisasi cek pembayaran yang digunakan 

untuk pembayaran. Akibatnya, bagian finance mempunyai kesempatan yang 

                                                 
1) 

Ni Wayan Esteria, Harijanto Sabijono dan Linda Lambey, Analisis Sistem Akuntansi 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Hasjrat Abadi Manado, Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi, Volume 16 No. 04 Tahun 2016, http://ejournal.unsrat.ac.id. Akses 2 Februari 2017. 
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cukup besar untuk melakukan penyelewengan dengan cara mengeluarkan 

cek tanpa sepengetahuan fungsi lain.
2)

 

 

 PT. Pabrik Es Siantar adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur yang telah berdiri sejak tahun 1916 yang memproduksi Es Batangan 

dengan nama awalnya NV Ijs Fabriek. Pada tahun 1920 selain es batangan, NV Ijs 

Fabriek mulai merambah ke produksi minuman yang terdiri delapan jenis 

minuman yaitu Orange Pop, Sarsaparilla, Raspberry, Nanas, Grape Fruit Soda, 

American Ice Cream Soda, Coffe Bear, dan Soda Water. Kemudian, seiring 

dengan pergantian pemilik dari Heinrich Surbeck menjadi Julius Hutabarat maka 

nama NV Ijs Fabriek diubah menjadi PT. Pabrik Es Siantar. Namun seiring 

pergantian tahun, saat ini PT. Pabrik Es Siantar hanya memproduksi empat jenis 

produk yaitu Es batu batangan serta minuman bersoda seperti Sarsaparilla, Soda 

Water dan Badak. Pemasaran yang dilakukan oleh PT. Pabrik Es Siantar 

dilakukan oleh PT. Jasa Harapan Barat yang masih merupakan anak perusahan 

dari PT. Pabrik Es Siantar dengan melakukan pendistribusian ke 4 jenis produk 

tersebut ke berbagai kota seperti Medan, Batam, Siantar, Tebing Tinggi, 

Sidikalang, Sibolga, Jakarta, Baganbatu, Tarutung, Tanjung balai, 

Padangsidempuan, Rantau Prapat, Aceh, Pekanbaru dan Samosir. 

 Dari pengamatan pendahulu ditemukan bahwa  penjualan perusahaan 

kepada pelanggan dilakukan secara kredit. Pelanggan telah menerima produk 

sebelum pembayaran dilakukan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan tanggal 

jatuh tempo yang telah ditetapkan perusahaan. Transaksi pengeluaran kas yang 

                                                 
2)

 Roganda Simanungkalit, Pengendalian Intern Kas pada PT. Empaco Tri Lady 

Medan: Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2010. 
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paling utama adalah pembelian bahan baku air, sedangkan transaksi penerimaan 

kas yang paling utama adalah dari penjualan produksi perusahaan. Berdasarkan 

informasi pendahuluan yang diperoleh dari bagian akuntansi, penulis  

menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi kas perusahaan belum dapat 

dikendalikan dengan baik. Jumlah piutang, jumlah piutang tak tertagih dan 

pengeluaran kas perusahaan selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, 

seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

PT. Pabrik Es Siantar 

Jumlah Piutang Tahun Berjalan, Piutang Tidak Tertagih, dan Pengeluaran Kas 

Tahun 2013-2015 

Tahun Jumlah Piutang 

(Rp) 

Jumlah Piutang 

Tidak Tertagih (Rp) 

Jumlah Pengeluaran 

Kas (Rp) 

2013 411.276.000 63.552.900 312.618.795 

2014 436.407.000 65.216.300 362.993.425 

2015 480.526.620 71.373.100 392.225.296 

Sumber: PT. Pabrik Es Siantar 

 

 Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah piutang tak tertagih pada tahun 

2013 adalah sebesar Rp.63.552.900, meningkat menjadi Rp.65.216.300 pada 

tahun 2014 dan Rp.71.373.100 pada tahun 2015. Sementara itu jumlah 

pengeluaran kas juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan 

piutang tak tertagih disebabkan bagian penjualan pada perusahaan merangkap 

sebagai fungsi kredit yang menyetujui penjualan kredit. Tidak dipisahkannya 

fungsi penagihan dengan fungsi akuntansi, sehingga terdapat kesempatan yang 

cukup besar bagi fungsi akuntansi untuk menyelewengkan hasil penagihan 

piutang. Dengan demikian tidak adanya suatu fungsi yang independen untuk 

melakukan pemeriksaan atas dana kas perusahaan.  
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 Berdasarkan latar belakang tersebut maka tertarik melakukan penelitian 

dan pembahasan tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

tulisan skripsi dengan judul SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN KAS PADA PT. PABRIK ES SIANTAR. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Masalah  dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi. Berdasarkan penelitian pendahuluan pada 

PT. Pabrik Es Siantar, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

pada PT. Pabrik ES Siantar tahun 2015 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui penerapan sistem 

prosedur dan dokumen yang digunakan dalam transaksi penerimaan serta 

pengeluaran kas pada PT. Pabrik Es Siantar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas. 
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2. Bagi manajemen perusahaan bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. 

Pabrik Es Siantar. 

3. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi yang 

serupa pada masa mendatang. 

 

 

 

 

 

BAB  2 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Kata sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung arti 

susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi 

membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem dalam penerapannya 

tidak seluruhnya berasal dari pengetahuan, seni maupun kebiasaan seperti: sistem 

mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem hukum dan 

sebagainya. 

 

2.1.1 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 
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Berikut ini merupakan pengertian mengenai sistem akuntansi penerimaan 

kas menurut para ahli adalah : 

Pengertian sistem akuntansi penerimaan kas menurut Mulyadi (2011:456) 

“Sistem akuntansi penerimaan kas adalah satu jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

penerimaan kas dari penjualan rutin dan tidak rutin berdasarkan 

ketentuan-ketentuan dari perusahaan yang bersangkutan.”
1 

Pengertian sistem akuntansi penerimaan kas menurut Zaki Baridwan 

(2008:157) “Sistem akuntansi penerimaan kas dirancang untuk menangani 

semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas yang terjadi 

dalam perusahaan. Arus kas yang masuk diperusahaan berasal dari 

berbagai sumber, salah satunya adalah melalui penjualan tunai maupun 

penjualan kredit. Semua penerimaan yang ada diperusahaan harus dibuat 

bukti resmi dan ditanda tangani oleh yang berwewenang. Hal ini sangat 

dibutuhkan untuk menghindari kecurangan terhadap penerimaan kas 

tersebut.”
2
 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud sistem akuntansi 

penerimaan kas yaitu suatu jaringan prosedur yang menangani suatu pristiwa 

suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan uang dalam kas yang 

berasal dari penjualan tunai maupun piutang yang melibatkan bagian-bagian yang 

saling berkaitan satu sama lain.  

 

2.1.1.1 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai dan Kredit 

Menurut Mulyadi (2011:462) sistem akuntansi penerimaan kas dari 

penjualan tunai terdiri dari : 

                                                 
1
Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, 

Jakarta, 2008. 
2
Zaki, Baridwan, Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi Keenam, 

Cetakan Pertama: BPFE, Yogyakarta, 2008. 
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A. Fungsi yang terkait 

Adapun fungsi yang terkait, meliputi : 

1. Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggungjawab menerima order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

2. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Fungsi 

ini berada di tangan kasir. 

3. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan, 

penerima kas, dan pembuat laporan penjualan. 

B. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah sebagai berikut : 

1. Faktur Penjualan 

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. 

 

2. Bukti Penerimaan Kas 

Dokumen ini berisikan jumlah kas yang diterima dari pelanggan. 

3. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setor bank dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber 

untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke 

dalam jurnal penerimaan kas. 

C. Catatan akuntansi yang digunakan  

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan jasa adalah : 

1. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan 

kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan jasa. 

2. Jurnal Umum 

Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi 

selain yang dicatat dalam jurnal khusus. 

D. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan yang membentuk sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

dari penjualan tunai adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur Penjualan  

Fungsi penjualan menerima order dari pelanggan dan membuat faktur 

penjualan tunai sebagai kemungkinan atas pengguna jasa melakukan 

pembayaran tarif jasa ke fungsi kas. 

2. Prosedur Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari 

pembeli dan memberikan tanda pembayaran kepada pembeli untuk 
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memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang 

dibelinya dari fungsi pengiriman.  

3. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai  

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. 

4. Prosedur Penyetoran Kas ke Bank 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam 

jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari 

bank melalui fungsi kas. 

5. Prosedur Pencatatan ke Buku Besar  

Pada bagian jurnal akan memposting jurnal penerimaan kas ke buku 

besar.
3
 

 

 

 

 

Menurut Mulyadi (2011:467) sistem akuntansi penerimaan kas dari 

penjualan kredit terdiri dari :  

A. Fungsi yang terkait 

Adapun fungsi yang terkait, meliputi : 

1. Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

2. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 

3. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapakan barang yang dipesan 

oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

4. Fungsi Pengiriman 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan 

menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

5. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. 

B. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan adalah : 

1. Faktur penjualan tunai  

2. Pita register kas (cash register tap) 

3. Credit card sales slip 

4. Bill of lading 

                                                 
3
Op.cit, Mulyadi, hal 462. 
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5. Faktur penjualan COD 

6. Bukti setor bank 

7. Rekapitulasi harga pokok penjualan  

C. Catatan akuntansi yang digunakan 

Catatan yang digunakan adalah : 

1. Jurnal penjualan  

2. Jurnal penerimaan kas 

3. Jurnal umum  

4. Kartu persediaan  

5. Kartu gudang.
4
 

 

 

 

2.1.1.2 Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai dimulali 

dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Pencatatan ke 

dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri 

dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi 

informasi yang berasal dari dokumen sumber yang nyata (valid).  

Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan 

yang diberikan wewenang untuk itu. Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi 

harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang unutk mengubah catatan 

akuntansi tersebut. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan 

pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.  

Dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah 

mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang berwenang tersebut 

                                                 
4
Ibid, hal 467. 
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diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Dengan demikian untuk 

mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat 

dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media 

untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengawasan formulir 

(dan dengan demikian pengawasan terhadap terjadinya transaksi keuangan) adalah 

dengan merancang formulir yang bernomor urut cetak. 

 

 

 

2.1.1.3 Prosedur Penerimaan Kas 

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu 

dari penjualan tunai dan piutang. Menurut Jadongan Sijabat bahwa 

“Penjualan barang atau jasa merupakan sumber pendapatan perusahaan. Dalam 

melaksanakan penjualan kepada para konsumen, perusahaan dapat melakukannya 

secara tunai atau kredit”.
5
 

Dalam hal ini perlu adanya suatu ketentuan formil tentang 

penyerahan wewenang yang dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur 

penjualan kredit yang akan mempengaruhi organisasi dan sistem prosedur 

yang dijalankan dalam perusahaan. Menurut Al. Haryono Jusup 

bahwa “Penjualan kredit mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa 

kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya”.
6
 

                                                 
5
Jadongan, Sijabat, Akuntansi Intermediate (Konsep dan Aplikasi), Buku Satu: 

BadanPenerbit Universitas Diponegoro, Jakarta, 2011. 
6
Al. Haryono, Jusup, Dasar-Dasar Akuntansi, Buku Dua, Edisi Keenam, Cetakan 

Ketiga: BP STIE YKPN, Yogyakarta, 2005. 
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Fungsi penerimaan kas meliputi: (1) Penanganan fisik dan 

pengendalian penerimaan uang, yaitu pengendalian selingan dan 

pengamanan, dan penyetoran uang ke bank (2) Penanganan administrasi 

dan pengendalian, yaitu pengumpulan data pendukung dan pencatatan 

perincian transaksi untuk menunjukkan: (a) Bila diterima dari siapa, (b) 

Jumlah uang yang diterima, (c) Diterima untuk apa (pembagian perkiraan), 

(3) Pembukuan dalam perkiraan pengendalian dan perkiraan buku besar 

pembantu. 

Prosedur penerimaan kas melibatkan beberapa bagian dalam 

perusahaan agar transaksi penerimaan kas tidak terpusat pada satu bagian 

saja, hal ini perlu agar dapat memenuhi prinsip–prinsip internal control. 

Bagian–bagian yang terlibat dalam prosedur penerimaan kas adalah bagian 

surat masuk, kasir, dan bagian pembukaan. Fungsi bagian–bagian tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) Bagian surat masuk, (2) Kasir, (3) Bagian 

piutang, (4) Bagian pembukuan. 

Pertama, bagian surat masuk bertugas menerima semua surat–surat 

yang diterima perusahaan. Surat–surat yang berisi pelunasan piutang harus 

dipisahkan dari surat yang lain. Setiap hari bagian surat masuk membuat 

daftar penerimaan uang harian, mengumpulkan cek dan remittance advice. 

Kecocokan antara jumlah dalam cek dengan jumlah remittance advice 

menjadi tanggung jawab bagian surat masuk. Sesudah daftar penerimaan 

uang harian selesai dikerjakan oleh bagian surat masuk maka daftar 

                                                                                                                                      
 



 

 

15

tersebut didistribusikan yaitu satu lembar bersama cek untuk kasir dan satu 

lembar bersama remittance advice untuk bagian piutang. Apabila dalam 

surat yang diterima oleh bagian surat masuk tidak terdapat remittance 

advice, maka amplop dari langganan dapat digunakan sebagai remittance 

advice. Jumlah rupiahnya ditulis pada halaman buku amplop. 

Kedua, kasir bertugas menerima uang yang berasal dari bagian surat 

masuk, pembayaran langsung atau dari penjualan salesman. Setiap kasir, 

membuat bukti setor ke bank dan menyetorkan setiap uang yang 

diterimanya. Agar penerimaan uang dapat diawasi dengan baik maka satu 

lembar bukti setor dari bank langsung dikirimkan kebagian akuntansi. 

Bukti setor yang diterima dibagian akuntansi dicocokkan dengan daftar 

penerimaan uang yang dibuat oleh bagian surat masuk dan oleh kasir itu 

sendiri. Salah satu cara pengendalian penerimaan uang langsung oleh kasir, 

dapat dilakukan dengan membuat bukti kas masuk yang diberi nomor urut 

yang dicetak. 

 Ketiga, bagian piutang. Setelah menerima remittance advice dari 

bagian surat masuk, maka bagian piutang mengambil faktur untuk di cap 

lunas dan diberi tanggal. Remittance advice dan faktur disimpan ke file yang 

telah lunas menurut tanggal atau abjad. Jika pembayaran yang diterima 

hanya sebagian saja, maka faktur dibuat copynya kemudian faktur asli 

maupun copy ditulis jumlah yang telah dibayar dan saldo akhirnya. Kalau 

perlu buat keterangan pada faktur tersebut dan dicap lunas sebagian ditulis 

tanggal. Selanjutnya faktur asli disimpan ke file faktur yang belum lunas dan 
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copy file yang telah lunas. Apabila jumlah dalam faktur telah dibayar semua, 

faktur tadi diambil dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ketempat file 

yang telah lunas. 

 Keempat, bagian pembukuan berfungsi sebagai berikut: (a) 

Membukukan secara berkala dalam perkiraan bank atau perkiraan 

pengendalian kas dalam buku besar umum, jumlah ini dicatat oleh kasir 

dalam buku jurnal penerimaan kas, (b) Merekonsiliasikan tiap bulan salinan 

dengan buku jurnal kas yang dikerjakan oleh kasir dan dengan perkiraan 

bank, atau perkiraan pengendalian kas yang dikerjakan oleh pemegang 

buku besar, (c) Mengerjakan perkiraan–perkiraan/kartu–kartu langganan 

atau piutang, meliputi: (1) Mengkredit perkiraan langganan berdasarkan 

daftar penerimaan cek dan wesel pos dari bagian surat masuk, (2) 

Mengkredit perkiraan langganan dengan jumlah yang tercatat dalam 

tembusan bukti penerimaan uang yang dibayar langsung oleh langganan 

kepada kasir. Jika tidak ada tembusan bukti penerimaan uang maka 

digunakan buku jurnal; penerimaan kas, dan (3) Menyusun daftar 

penerimaan uang kas harian untuk dikirimkan kepada kepala keuangan. 

Flowchart prosedur penerimaan kas langsung oleh kasir dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

Gambar  2.1 

Flowchart Prosedur Penerimaan Kas Langsung Oleh Kasir 

Langganan  Kasir  Verikator  Kepala 
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Pelaksanaan prosedur penerimaan kas langsung oleh kasir: (1) 

Langganan menyerahkan uang kepada kasir, (2) Kasir menyiapkan bukti 

kas masuk bernomor urut rangkap tiga dan didistribusikan sebagai berikut: 

(a) Lembar asli untuk langganan, (b) Lembar kedua untuk bagian verifikasi 

yang kemudian diteruskan ke bagian akuntansi (piutang), dan (c) Lembar 

ketiga untuk arsip kasir, urut nomor. (3) Kasir membuat daftar penerimaan 
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uang harian rangkap tiga dan didistribusikan sebagai berikut: (a) Lembar 

asli untuk akuntansi, (b) Lembar kedua untuk bagian verifikasi yang 

kemudian diteruskan ke kepala bagian keuangan, dan (c) Lembar ketiga 

untuk arsip kasir, urut tanggal, (4) Kasir menyiapkan bukti setor 

penerimaan kas ke bank rangkap tiga berdasarkan daftar penerimaan uang 

kas harian, kemudian melakukan penyetoran uang ke bank. 

Bukti setor bank lembar asli dan lembar ketiga diterima kembali oleh 

kasir dari bnk. Lembar ketiga diserahkan kebagin akuntansi sedangkan 

lembar asli bersama daftar penerimaan uang harian kas diarsipkan oleh 

kasir sesuai urut tanggal, (5) Bagian piutang memposting bukti kas masuk 

dalam buku pembantu piutang dan mengarsipkan bukti kas masuk, dan (6) 

Bagian buku besar mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan 

kas berdasarkan daftar penerimaan uang harian. Daftar penerimaan uang 

harian disimpan dalam arsip urut tanggal. 

 

2.1.1.4 Unsur Pengendalian Intern Penerimaan Kas 

Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian intern dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas  

Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi 

kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap 

penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling 
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mengecek. Penerimaan kas dilakukan oleh bagian kas yang akan dicek 

kebenarannya oleh bagian order penjualan, karena dalam sistem penjualan 

tunai transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai tidak akan terjadi tanpa 

diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh bagian order penjualan.  

2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi  

Berdasarkan unsur sistem pengendalian itern yang baik, fungsi akuntansi harus 

dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain: fungsi operasi dan fungsi 

penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan 

menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu 

sistem yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok 

yang lain: fungsi operasi dan fungsi penyimpanan akan membuka kesempatan 

bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah 

catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Fungsi kas 

berada ditangan bagian kas dan fungsi akuntansi berada ditangan bagian jurnal. 

Pemisahan kedua fungsi pokok ini akan mencegah terjadinya penggunaan kas 

dari penjualan tunai oleh bagian kas untuk kepentingan pribadi.  

3. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, 

fungsi pengiriman dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan tunai 

yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Dengan 

dilaksanakannya pengecekan intern, pekerjaan setiap fungsi tersebut akan 

dicek oleh fungsi yang lain. 

 

2.1.2 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas  
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Berikut ini merupakan Pengertian mengenai Sistem Akuntansi 

Pengeluaran Kas menurut para ahli adalah :  

Pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas Menurut Mulyadi (2011:509) 

“Sistem akuntansi pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai 

organisasi formulir, catatan dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan 

kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk 

mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan.”
7
 Pengertian 

sistem akuntansi pengeluaran kas menurut Warren (2009:201) “Sistem akuntansi 

pengeluaran kas adalah memproses pembayaran kewajiban yang dihasilkan 

oleh sistem pembelian.”
8
 Pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas menurut 

Donald (2012:174) “Sistem akuntansi pengeluaran kas terdapat sistem 

akuntansi pokok yang bisa digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran 

kas yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem akuntansi 

pengeluaran kas dengan uang tunai melalui dana kas kecil.”
9
 

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem akuntansi pengeluaran kas pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dibuuat untuk melaksanakan kegiatan 

pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk mempermudah 

setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan.  

 

                                                 
7
Op.cit Mulyadi, hal 509. 

8
Warren, Carl S.,  et.al.,  Accounting,  21

th
 Edition,  Pengantar Akuntansi,  Alih 

Bahasa: Aria Farahmita, dkk., Buku Satu,  Edisi Keduapuluhsatu:  Salemba Empat,  

Jakarta,  2005. 
9
Kieso, Donald E., et.al., Intermediate Accounting, 12

th
 Edition, Akuntansi Intermediate,  

Alih Bahasa: Emil Salim, Buku Satu, Edisi Keduabelas:  Erlangga, Jakarta, 2008. 
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2.1.2.1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Cek  

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. 

Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditujukan 

untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya besar, dilaksanakan melalui dana kas 

kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem yaitu 

fluctuating fund balance system dan imprest system. 

Sistem akuntansi pengeluaran kas ini terdiri dari : 

A. Dokumen Yang Digunakan  

Adapun dokumen yang digunakan, yaitu : 

1. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa 

sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. 

2. Cek  

Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank 

melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organnisasi yang 

namanya tercantum pada cek. 

3 Permintaan Cek (Check Request) 

Dokumen ini berfungsi sebagai fungsi permintaan dari fungsi yang 

memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti 

kas keluar. 

B. Catatan Akuntansi Yang Digunakan  

Adapun catatan yang digunakan, yaitu : 

1. Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Disbursement Journal).  
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Dalam pencacatan utang dengan account payable system, untuk mencatat 

transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat 

pengeluaran kas digunakan untuk pengeluaran kas.  

2. Register Cek (Check Register)  

Dalam pencatatan utang dengan voucher payable sistem, transaksi untuk 

mencatat transaksi pembelian dua jurnal, register bukti kas keluar dan register 

cek.  

C. Fungsi Yang Terkait  

Adapun fungsi yang terkait, meliputi : 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Misalnya untuk pembelian jasa dan untuk perjalanan dinas. 

2. Fungsi kas  

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otoritasi atas 

cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung 

kepada kreditur. 

3. Fungsi akuntansi 

Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan 

transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, 

pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otoritasi kepada fungsi kas 

dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut.  

4. Fungsi pemeriksa intern  
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas (cash count) 

secara periodik dan mencocokan hasil perhitungannya dengan saldo kas 

menurut catatan akuntansi (rekening kas dalam buku besar).  

D. Unsur Pengendalian Intern  

1. Fungsi penyimpanan kas kecil harus terpisah dari fungsi akuntansi  

2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri 

oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi 

yang lain.  

 

2.1.2.2 Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas 

Berikut adalah Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan : 

1. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. 

2. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari 

pejabat yang berwenang.  

3. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan 

tertentu dalam register cek) harus didasarkan bukti kas keluar yang telah 

mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan 

dokumen pendukung yang lengkap.  

4. Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau 

penggunaan yang tidak semestinya.  

5. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus 

dibubuhi cap ”lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas 

dilakukan.  
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2.1.2.3 Prosedur Pengeluaran Kas 

Prosedur hutang adalah prosedur sejak hutang itu timbul dan 

disetujui sampai pada pencatatannya dalam rekening hutang sebelah kredit. 

Prosedur pengeluaran kas adalah prosedur pengeluaran cek untuk melunasi 

hutang yang telah disetujui dan mencatat pengeluaran tersebut. Pengeluaran 

kas berasal dari berbagai sumber seperti lewat pos, pembayaran langsung ke 

kasir. Uang yang diterima bisa berbagai bentuk uang tunai, cek, draf dan 

lain – lain. Sehingga dengan adanya keadaan tersebut maka dalam 

penyusunan prosedur penerimaan kas perlu dipertimbangkan pentingnya 

frekuensi masing – masing transaksi. 

Dalam prosedur pengeluaran kas, ada beberapa bagian yang terlibat 

di dalamnya. Bagian-bagian tersebut terdiri dari: (1) bagian hutang, (2) 

bagian pengeluaran uang dan (3) bagian internal auditing. 

Pertama, bagian hutang bertugas untuk membandingkan faktur 

pembelian dengan laporan penerimaan barang. Apabila dokumen tersebut 

menunjukkan data yang sama, bagian hutang kemudian menentukan 

apakah ada potongan atau tidak. Dalam hal ini faktur pembelian 

menunjukkan informasi tentang potongan maka bagian hutang bertugas 

menghitung jumlah potongan pembelian. 

Faktur pembelian yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang 

diserahkan ke bagian persediaan untuk dicatat dalam buku pembantu 

persediaan. Faktur pembelian dan laporan penerimaan barang yang 
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diterima kembali dari bagian persediaan, di bagian hutang dicatat dalam 

buku pembantu hutang (sebelah kredit) faktur pembelian ini kemudian 

diserahkan ke bagian buku besar untuk di jurnal dalam buku jurnal 

pembelian. Apabila digunakan sistem voucher, faktur pembelian dan 

laporan penerimaan barang dibuatkan voucher dan dicatat dalam daftar 

voucher (register voucher) kemudian voucher beserta dokumen–dokumen 

pendukungnya disimpan menunggu tanggal jatuh tempo. 

Kedua, bagian pengeluaran kas. Adapun fungsi bagian pengeluaran 

uang adalah: (1) Memeriksa bukti–bukti pendukung faktur pembelian atau 

voucher untuk memastikan bahwa dokumen–dokumen tersebut sudah cocok 

dan perhitungannya benar serta disetujui oleh orang–orang yang ditunjuk, 

(2) Menandatangani cek. Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat 

yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Sistem 

pengendalian intern mengharuskan setiap pembukuan dan penutupan 

rekening bank mendapatkan persetujuan dari manager puncak. Rekening 

giro perusahaan di bank merupakan sarana untuk menerima dan 

mengeluarkan kas perusahaan. Jika terjadi pembukuan dan penutupan 

rekening giro perusahaan di bank tanpa otorisasi dari pejabat yang 

berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas 

perusahaan ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas 

perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan. 

Ketiga, bagian internal auditing. Dalam hubungannya dengan 

prosedur hutang dan pengeluaran kas, bagian internal auditing bertugas 
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untuk memeriksa buku pembantu hutang, mencocokkannya dengan jurnal 

pembelian dan pengeluaran uang. Apabila digunakan sistem voucher, bagian 

internal auditor auditing bertugas untuk mencocokkan kumpulan voucher 

yang belum dibayar dengan voucher register dan mencocokkan voucher–

voucher yang sudah dibayar dengan daftar cek (check register). Selain itu 

bagian internal auditing membuat rekonsiliasi laporan bank untuk 

mencocokkan saldo rekening kas dengan saldo menurut laporan bank. 

Salah satu alat internal control adalah adanya sistem otorisasi. Dalam 

sistem ini setiap transaksi yang terjadi harus mendapatkan otorisasi dari 

pejabat yang berwenang. Maksud dari otorisasi adalah agar tiap 

pengeluaran benar-benar merupakan pengeluaran yang bersangkut-paut 

dengan aktivitas perusahaan. 

Menurut Goerge H. Bodnar dan William S. Hopwood: “Otorisasi 

membatasi aktivitas transaksi atau kinerja hanya pada orang-orang yang terpilih.  

Otorisasi mencegah terjadinya transaksi dan aktivitas-aktivitas yang tidak 

diotorisasi.”
10

 Otorisasi yang mencukupi atas transaksi dan aktivitas-aktivitas 

penting jika manajemen menginginkan jaminan yang memadai untuk 

tercapainya tujuan-tujuan pengendalian. 

Menurut Bambang Hartadi, sistem pengeluaran kas yang baik harus 

mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Kecuali untuk transaksi kecil, semua pembayaran harus dilakukan dengan cek. 

                                                 
10

George .H. Bodnar, and William S. Hopwood,  Accounting Information System,  6
th

 

Edition,  Sistem Informasi Akuntansi,  Alih Bahasa:  Amir Abadi Jusup dan Rudi M. 

Tambunan,  Buku Satu, Edisi Keenam: Salemba Empat,  Jakarta,  2010. 
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2. Semua cek pembayaran harus ditandatangani  oleh dua orang secara bersama-

sama.  Fungsi yang menyimpan cek harus terpisah dari fungsi yang 

mengotorisasi atas pembayaran dengan cek. 

3. Semua cek harus diberi nomor terlebih dahulu, dan semua nomor yang 

dibatalkan harus dipertanggungjawabkan. 

4. Tanggungjawab penerimaan kas harus dipisahkan dari tanggung jawab 

pengeluaran kas. 

5. Rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh mereka yang tidak menandatangani cek 

atau menyetujui pembayaran. 

6. Pencatatan kas harus terpisah sama sekali dari tugas yang melakukan 

pembayaran.
11

 

 Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa transaksi pengeluaran 

kas lebih baik dilakukan dengan cek, kecuali jika jumlahnya kecil. 

Penanganan cek perusahaan akan lebih baik jika semua cek pembayaran 

ditandatangani oleh dua orang secara bersama-sama, dimana fungsi yang 

menyimpan cek tersebut terpisah dari fungsi yang mengotorisasi.   

 Jika perusahaan akan melakukan pengeluaran uang untuk 

pembayaran gaji pegawai, maka kasir sebelum mengeluarkan uang harus 

terlebih dahulu meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang, agar dapat 

menghindari terjadinya manipulasi. Dalam menjalankan fungsi otorisasi 

pengeluaran kas, biasanya menajemen menetapkan garis-garis kebijakan, 

ketentuan–ketentuan, dan prosedur–prosedur pelaksanaan fungsi yang 

harus dipatuhi oleh setiap personil dalam organisasinya. 

Tanggung jawab dan pelaksanaan pengeluaran dan pengendalian 

dana kas biasanya didelegasikan oleh manajer kepada bagian pengeluaran. 

Yang mana bagian  ini harus memeriksa dan mencocokkan semua transaksi 

yang diterima dari bagian penerimaan. Hal ini harus  diawasi oleh petugas 

                                                 
11

Bambang, Hartadi,  Auditing Intern,  Cetakan Kesebelas: Andi Offset, Yogyakarta, 

2006. 
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independen. Flowchart prosedur pengeluaran kas disajikan dalam Gambar 

2.2. 

 

 

Gambar 2.2 

Flowchart Prosedur Pengeluaran Kas 
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BKK = Bukti Kas Keluar 

Sumber :Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode, 

Edisi Keenam, Cetakan Pertama: BPFE, Yogyakarta, 2008, hal. 193. 
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Pelaksanaan prosedur pengeluaran kas adalah sebagai berikut: (1) 

Bagian utang menerima faktur pembelian yang sudah diperiksa beserta 

dokumen pendukungnya dari bagian pembelian, (2) Faktur dan dokumen 

pendukung diperiksa oleh bagian utang, kemudian dicatat dalam jurnal 

pembelian dan buku pembantu utang, (3) Faktur dan dokumen pendukung 

diberi tanda dan disimpan menunggu tanggal jatuh tempo. Penyimpanan 

faktur pembelian dan dokumen pendukungnya dapat dilakukan dengan dua 

cara: (a) Urut abjad  nama kreditur, merupakan yang dapat digunakan 

untuk mengetahui barang–barang apa saja yang sudah dibeli dari masing–

masing kreditur dan dengan jumlah berapa. Apabila arsip pembelian 

disusun seperti ini, agar tanggal jatuh tempo tidak terlewat maka dalam 

jurnal pembelian atau rekening buku pembantu dituliskan tanggal jatuh 

temponya, (b) Urut tanggal jatuh tempo, yaitu arsip yang berguna untuk 

menjaga agar pembayaran dapat dilakukan tepat pada waktunya. Sesudah 

faktur dilunasi, dapat disimpan sesuai urut abjad nama krediturnya, (4) 

Pada tanggal jatuh tempo, bagian utang mengambil faktur pembelian 

beserta dokumen pendukungnya, menulis cek sebesar jumlah yang akan 

dibayar dan membuat bukti kas keluar, kemudian menyerahkanya kebagian 

pengeluaran uang, (5) Bagian pengeluaran uang menandatangani cek 

sesudah memeriksa faktur pembelian dan dokumen–dokumen 
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pendukungnya dan mengecap faktur pembelian lunas. Menyerahkan bukti 

kas keluar  ke bagian akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran 

uang. Menyerahkan cek kepada orang yang dibayar, (6) Faktur pembelian 

dan dokumen pendukung dan bukti kas keluar dikembalikan ke bagian 

utang, (7)Bagian utang mencatat bukti kas keluar ke dalam buku pembantu 

utang sebelah debit. 

 

2.1.2.4 Unsur Pengendalian Intern Pengeluaran Kas 

Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem pengeluaran 

kas dengan cek, unsur pokok pengendalian intern dijabarkan sebagai berikut : 

1. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi 

dari fungsi penyimpanan, agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan 

akuntansi dijamin keandalannya. Dengan pemisahan ini, catatan akuntansi 

yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas 

semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas. 

2. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas 

sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain 

Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi 

oleh lebih dari fungsi agar tercipta adanya Internal Check. Dalam transaksi kas, 

bagian kas adalah pemegang fungsi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan 

fungsi penyimpanan kas. Dengan pelaksanaan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas oleh lebih dari satu fungsi ini, kas perusahaan terjamin 
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keamanaannya dan data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat 

dijamin ketelitiian dan keandalannya. 

 

 

 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas. Penelitian dilakukan di PT. Pabrik Es Siantar. Perusahaan ini bergerak dalam 

bidang manufaktur yang berkedudukan di Jl. Pematang No. 3, Pematang Siantar. 

Pembahasan difokuskan pada prosedur, dan dokumen yang digunakan dalam 

penerimaan, dan pengeluaran kas. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan 

keadaan dari objek penelitian untuk mencoba menganalisa kebenarannya 

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian penelitian ini 

akan menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. 

Penelitian dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut: 
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1. Penelitian kepustakaan  

“Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan 

menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.”
12

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis 

seperti sistem akuntansi dan pengantar akuntansi serta bahan-bahan lain seperti 

materi perkuliahan. 

2. Penelitian lapangan 

“Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung 

terhadap perusahaan yang menjadi obyek penelitian untuk memperoleh 

data-data yang dibutuhkan”.
13

 Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan 

penelitian langsung pada perusahaan sebagai objek yang diteliti melalui 

wawancara dengan  pihak-pihak  yang  berwenang  yaitu bagian gudang, 

bagian penjualan, bagian kas, bagian penagihan dan bagian akuntansi tentang 

sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. 

 

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

perusahaan dalam bentuk dokumen yang sudah diolah oleh perusahaan, meliputi: 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur penerimaan 

kas, prosedur pengeluaran kas, dan dokumen penerimaan dan pengeluaran kas. 

                                                 
12

 Moh. Nazir,  Metode Penelitian,  Cetakan Keenam:  Ghalia Indonesia,  Jakarta,  2005,  

hal. 63.  
13

 Ibid, hal 64. 
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Metode pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara tidak terstruktur dengan 

pihak yang berwewenang memberikan data di dalam perusahaan yaitu bagian 

akuntansi, seperti prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan di 

PT. Pabrik Es Siantar. 

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumentasi perusahaan yang telah 

diolah sebelumnya oleh petugas perusahaan, meliputi dokumen penerimaan kas 

(daftar tagihan, faktur penjualan, daftar penerimaan kas, bukti penerimaan kas, 

bukti setor bank) dan pengeluaran kas (dokumen permintaan pembayaran, 

bukti kas keluar, laporan kas keluar). 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Data yang  dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan deduktif. 

1. Metode analisis deskriptif 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta antara fenomena yang diselidiki.
 14 

 

Metode analisis deskriptif akan menghasilkan gambaran umum dari objek yang 

diteliti, dengan cara mengumpulkan, menguraikan, mengklasifikasikan, serta 

menginterpretasikan data yang diperoleh tentang prosedur penerimaan kas dari 

piutang dan prosedur pengeluaran kas. 
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 Ibid, hal 63.   
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2. Metode analisis deduktif 

Metode analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati 

dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan dokumen dan prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas yang telah diterapkan oleh perusahaan dengan 

teori sistem akuntansi yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


