
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

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 wesel,

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.

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.
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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 pihak 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 dicatat, 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).

Transaksi kas pada perusahaan harus mendapat pengendalian yang efektif,

dalam arti mampu mencegah terjadinya penyelewengan oleh petugas yang terkait

dengan transaksi kas tersebut. 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 bagian
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penagihan. Sedangkan tugas melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas berada 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, di mana 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

penerimaan kas.  Laporan atas penagihan diserahkan bagian penagihan kepada

fungsi akuntansi, sedangkan uang hasil tagihan disetorkan kepada fungsi

penerimaan kas. Fungsi penagihan harus menerima tembusan bukti penerimaan

kas dari fungsi penerimaan kas.  Dengan demikian akan tercipta suatu prosedur
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yang berperan saling mengecek antara fungsi penagihan, fungsi akuntansi, dan

fungsi menerimaan kas.

PT. Adei Plantation and Industry Kebun Mandau di Kabupaten Bengkalis

Riau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak kelapa

sawit.  Dari pengamatan pendahuluan 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 paling utama adalah pembelian tandan buah segar dari masyarakat,

sedangkan transaksi penerimaan kas yang paling utama adalah dari penjualan

minyak kelapa sawit.

Berdasarkan informasi pendahuluan yang diperoleh dari bagian akuntansi,

penulis  menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi kas perusahaan belum dapat

dikendalikan dengan baik. Penerimaan kas perusahaan mengalami penurunan

karena terjadinya peningkatan piutang tak tertagih. Hal ini disebabkan bagian

penjualan pada perusahaan merangkap sebagai fungsi kredit yang menyetujui

penjualan kredit karena perusahaan tidak mempunyai fungsi kredit yang secara

khusus menangani penjualan kredit. Akibatnya perusahaan telah memberikan

penjualan kredit pada pelanggan yang kredibilitasnya diragukan, sehingga

pelunasan piutangnya menjadi macet atau bahkan sama sekali tidak mampu

membayar. Disamping itu tidak dipisahkannya fungsi penagihan dengan fungsi

akuntansi, sehingga terdapat kesempatan yang cukup besar bagi fungsi akuntansi
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untuk menyelewengkan hasil penagihan piutang. Dengan demikian tidak adanya

suatu fungsi yang independen untuk melakukan pemeriksaan atas dana kas

perusahaan. 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. Adei Plantatio And Industry Kebun Mandau Kabupaten Bengkalis Riau

Jumlah Piutang Tahun Berjalan, Piutang Tidak Tertagih, dan Pengeluaran Kas
Tahun 2014-2016

Tahun Jumlah Piutang
(Rp)

Jumlah Piutang
Tidak Tertagih (Rp)

Jumlah Pengeluaran
Kas (Rp)

2014 325.567.000 53.252.600 211.618.550
2015 336.300.000 59.367.200 218.595.000
2016 378.255.300 62.619.800 245.865.945

Sumber: PT. Adei Plantatio And Industry Kebun Mandau Kabupaten Bengkalis
Riau

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah piutang tak tertagih pada tahun

2013 adalah sebesar Rp. 53.252.600, meningkat menjadi Rp. 59.367.200 pada

tahun 2014 dan Rp. 62.619.800 pada tahun 2015. Sementara itu jumlah

pengeluaran kas juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jumlah pengeluaran kas mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti

biaya operasional terdiri dari pemeliharaan mesin pabrik dan biaya umum

(perjalanan dinas, pengobatan dan rekreasi). Pemeliharaan mesin pabrik semakin

rutin dilakukan karena mesin-mesin yang digunakan dalam proses pengolahan

tandan buah segar menjadi minyak kelapa sawit sudah diluar batas umur

ekonomis, yang seharusnya sudah harus dilakukan pergantian mesin, tetapi

perusahaan belum melakukan pergantian sehingga sparepart mesin harus diganti
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agar operasional perusahaan berjalan lancar. Disamping itu biaya umum juga

mengalami peningkatan, di mana perusahaan mengeluarkan biaya untuk

perjalanan dinas para staf ke luar kota yang bertujuan dalam pengembangan

pemasaran minyak kelapa sawit. Selain perjalanan dinas, perusahaan juga

mengeluarkan biaya pengobatan dan rekreasi sebagai bentuk program

kesejahteraan karyawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tertarik melakukan penelitian

dan pembahasan tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam

tulisan skripsi dengan judul Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran

Kas pada PT. Adei Plantation and Industry Kebun Mandau Kabupaten

Bengkalis Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya

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

PT. Adei Plantation and Industry Kebun Mandau Kabupaten Bengkalis Riau,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dirumuskan dalam bentuk

pertanyaan yaitu: Bagaimana pengendalian intern penerimaan dan

pengeluaran kas pada PT. Adei Plantation and Industry Kebun Mandau

Kabupaten Bengkalis Riau tahun 2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan

pengendalian intern pada prosedur dan dokumen yang digunakan dalam transaksi



7

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Adei Plantation and Industry Kebun

Mandau Kabupaten Bengkalis Riau.

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 pengendalian

intern penerimaan dan pengeluaran kas.

2. Bagi manajemen perusahaan bahwa penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan dalam pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran

kas pada PT. Adei Plantation and Industry Kebun Mandau Kabupaten

Bengkalis Riau.

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

yang serupa pada masa mendatang.
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BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan
tujuan berikut: (a)  keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan
efisiensi operasi, dan (c ) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
yang berlaku.1)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern

merupakan salah satu media untuk melakukan pengendalian dimana prosesnya

dipengaruhi oleh semua anggota organisasi atau perusahaan dalam usaha

meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektifitas dan efesiensi operasi dan

dipatuhinya kebijaksanaan yang berlaku dalam perusahaan, pengendalian intern juga

mengamankan harta organisasi atau perusahaan, memperoleh data akuntansi yang

relevan dan andal, meningkatkan efesiensi usaha dan mendorong kepatuhan terhadap

kebijaksanaan organisasi atau perusahaan.

Dengan adanya pengendalian yang baik dan efektif akan memudahkan dalam

pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, disamping itu juga

menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan dan manipulasi terhadap

aktivitas perusahaan.

1) Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik, Cetakan Kedua:
Salemba Empat, Jakarta, 2008, PSA No. 69, Paragrap 06, Seksi 319.2.
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Selanjutnya pengertian pengendalian intern menurut American Institute

of Certified Public Accountants (AICPA) adalah sebagai berikut:

Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua
cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan
dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta
milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data
akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu
menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah
ditetapkan lebih dahulu.2)

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu pengawasan intern

yang baik akan berguna untuk:

a. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi

b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi

c. Memajukan efisiensi dan efektifitas

d. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan

manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Pengertian pengendalian menurut Glenn A. Welsch et. al

mengemukakan bahwa: “Pengendalian adalah proses untuk memastikan

tindakan yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi.  Ini mencakup

(a) penetapan sasaran dan standar, (b) membandingkan hasil dengan

sasaran dan standar, dan (c) mendorong keberhasilan dan memperbaiki

kekurangan”.3)

T. Hani Handoko mengemukakan:

2) Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi Keenam,
Cetakan Kedua: BPFE, Yogyakarta, 2010, hal. 13.

3) Glenn A. Welsch, et.al, Budgeting (Profit Planning and Control), 5th Edition,
Budgeting (PenyusunanAnggaran Perusahaan): Perencanaan dan Pengendalian Laba, Alih
Bahasa:  Anassdik,  Edisi Keenam,  Cetakan Keempat:  Bumi Aksara,  Jakarta,  2008,  hal. 5.
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Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi
tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk
pencapaian tujuan-tujuan itu. Disamping itu, rencana
memungkinkan:
1.  Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumberdaya-

sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
2.  Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih, dan
3. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan

korektif dan diambil bila kemajuan tidak memuaskan.4)

Perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan erat yang disebabkan

pengendalian merupakan kegiatan menilai suatu rencana yang telah dibuatnya

sebelumnya dengan kegiatan yang sebenarnya. Atau dengan kata lain

pengendalian diperlukan agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai.

Fungsi pengendalian meliputi semua aktivitas yang berhubungan penentuan atau

evaluasi terhadap apa yang telah dicapai, apakah kegiatan yang dilaksanakan

telah sesuai dengan apa yang direncanakan, tindak lanjut terhadap

penyimpangan yang ditemukan serta menyusun kembali rencana yang lebih

efektif pada masa mendatang.

2.2. Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang baik agar terhindar dari segala bentuk

penyelewengan maupun penyimpangan.  Sistem pengendalian intern diperlukan

agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Arthur W. Holmes dan David C. Burns, mengemukakan bahwa tujuan

pengendalian intern adalah:

4) T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi Ketiga,  Cetakan Ketiga: BPFE, Yogyakarta,
2012,  hal. 23.
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1. Pengamanan kekayaan.

2. Kepastian tentang bisa dihindarkannya terjadinya kewajiban yang

tidak semestinya

3. Kepastian tentang kecermatan dan keterandalan data akuntansi.

4. Tercapainya efisiensi operasional.

5. Dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan

manajemen.5)

Menurut tujuannya, pengendalian intern dibagi dua macam, yaitu

pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif.

Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian

intern, meliputi struktur organisasi, metode dan  ukuran-ukuran  yang

dikoordinasikan  terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek

ketelitian dan keandalan data akuntansi.  Pengendalian intern akuntansi yang baik

akan menjamin keamanan kekayaan investor dan kreditur yang ditanamkan dalam

perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan

efektivitas dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian intern adalah

bersifat positif, maksudnya ialah dapat mencapai tujuan dalam batas-batas

5) Arthur, W. Holmes dan David C. Burns, Auditing : Standard and Procedures, 9th

Edition, Auditing : Norma dan Prosedur, Alih Bahasa: Moh. Badjuri,  Buku Satu,  Edisi
Kesembilan: Erlangga,  Jakarta,  2008,  hal. 112.
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penghalang. Pengedalian intern juga dapat berubah dalam pembentukan rencana

baru. Pengendalian intern mensyaratkan umpan (feed forward) yaitu bahwa

tujuan, rencana, kebijakan dan standard ditetapkan dan bertanggung jawab

terhadap pencapaian tujuan, pengendalian intern didasarkan konsep umpan balik

(feed back) dalam menilai pelaksanan dan mengusulkan tindakan koreksi untuk

menjamin tercapainya tujuan. Prosedur rinci yang digunakan manajemen untuk

mengendalikan operasi perusahaan disebut pengendalian intern (internal control).

Pada perusahaan kecil, pemilik mengendalikan karyawan dan memperhatikan

seluk beluk perusahaan secara pribadi. Namun bagi perusahaan besar yang

jaringan organisasinya semakin luas, menyulitkan manajemen mengendalikan

semua tahap operasi perusahaan. Untuk itu dilakukan pengendalian intern.

2.3. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Untuk mencapai sistem pengendalian intern yang memuaskan, maka

hendaknya meliputi unsur–unsur sebagai berikut:

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab-
tanggung jawab fungsional secara tepat.

2.  Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukaan yang baik,
yang berguna untuk melakukan pengendalian akuntansi yang
cukup terhadap harta milik, utang–utang, pendapatan–
pendapatan dan biaya – biaya.

3.  Praktek–praktek yang sehat harus dijalankan di dalam
melakukan tugas–tugas dan fungsi–fungsi setiap bagian dalam
organisasi.

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung
jawabnya. 6)

6) Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga,  Cetakan Kelima:  Salemba Empat,
Jakarta,  2010,  hal. 164.
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1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab-

tanggungjawab fungsional secara tepat.

Struktur organisasi suatu perusahaan akan berbeda-beda dengan

perusahaan lain. Hal ini disebabkan jenis perusahaan, luas perusahaan, daerah

tempat operasi, jumlah cabang-cabang, serta faktor-faktor lain yang penting

bagi perusahaan yang bersangkutan.

Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi itu

harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian tanpa harus

mengadakan perubahan total. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari

pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi adalah sebagai

berikut:

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi

akuntansi.

b. Tidak satu departemen pun diberi tanggung jawab untuk melaksanakan

kegiatan semua tahap suatu transaksi.

Dengan berdasarkan prinsip di atas untuk dapat memenuhi syarat bagi

adanya suatu pengendalian yang baik hendaklah struktur organisasi dapat

memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan dengan

harapan dapat mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam

perusahaan. Selain itu organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan

garis-garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas sehingga tidak sampai

mengakibatkan terjadinya tumpang tindih fungsi masing-masing bagian.
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2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang

berguna untuk melakukan pengendalian akuntansi yang cukup terhadap

harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.

Susunan rekening yang baik dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu mempermudah penyusunan laporan-laporan lainnya dengan

ekonomis.

2. Meliputi rekening-rekening yang diperlukan untuk menggambarkan

dengan baik dan teliti harta-harta milik, utang-utang, pendapatan-

pendapatan, harga pokok dan biaya yang harus dirinci sehingga

memuaskan dan berguna bagi manajemen di dalam melakukan

pengendalian operasi perusahaan.

3. Menguraikan dengan teliti dan singkat apa saja yang harus dimuat di

dalam setiap rekening.

4. Memberikan batasan sejelas-jelasnya antara pos-pos aktiva, kewajiban,

modal, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.

5. Membuat rekening-rekening kontrol apabila diperlukan.

Sistem wewenang ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan transaksi harus
didasarkan oleh adanya persetujuan dari seorang yang berwenang. Dengan
diterapkannya sistem wewenang ini akan mencegah terjadinya
penyalahgunaan harta kekayaan perusahaan karena setiap pengeluaran telah
merupakan pengeluaran yang sebenarnya.

Selain itu diperlukan penyusunan prosedur pembukuan terhadap kegiatan
perusahaan guna untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan. Dengan
adanya prosedur-prosedur yang telah disusun dan diterapkan secara efektif,
maka dapat mendukung setiap kegiatan perusahaan.

3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan dalam melakukan

tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dan organisasi.

Praktek-praktek yang sehat maksudnya adalah bahwa setiap pegawai dalam
perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah
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ditetapkan. Prosedur-prosedur yang dianut harus memuat langkah-langkah
yang dibutuhkan untuk memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi,
pencatatannya dan penyelenggaraan penyimpanan aktiva.

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan
praktek yang sehat adalah:

1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus

dipertanggungjawabkan oleh yang berwewenang.

2. Pemeriksaan mendadak (surprised audit).

3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal hingga akhir oleh

satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang

atau unit organisasi lain.

4. Perputaran jabatan (job rotation).

5. Pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatannya.

7. Pembentukan unit organisasi untuk mengecek keefektifan elemen

sistem pengendalian intern.

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan

tanggungjawabnya.

Tingkat kecakapan pegawai turut serta mempengaruhi sukses tidaknya suatu
sistem pengendalian intern selain susunan struktur organisasi yang tepat,
prosedur pembukuan yang baik dan praktek-praktek yang sehat yang
dijalankan dalam perusahaan.  Pemberian tugas dan tanggungjawab kepada
pegawai haruslah sesuai dengan tingkat kecakapan pegawai yang
bersangkutan supaya dapat memberikan prestasi kerja yang memuaskan.
Disamping itu juga harus memperhatikan kejujuran pegawai dalam tugasnya.
Apabila pegawai tersebut ahli dalam tugasnya, namun tidak jujur maka
pengendalian intern yang baik tidak akan tercapai.

Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya memadai,

langkah-langkah yang tepat harus dimulai sejak penerimaan pegawai baru.
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Penerimaan pegawai baru hendaknya dilakukan dengan seleksi dan tes dulu agar

dapat diketahui apakah calon pegawai yang bersangkutan memenuhi kriteria yang

diinginkan. Apabila pegawai telah diterima dan bekerja dalam perusahaan perlu

diadakan latihan-latihan dan program pendidikan yang bertujuan untuk

meningkatkan kecakapan tersebut. Hal ini dilakukan agar pegawai dapat selalu

mengikuti perkembangan perusahaan. Pegawai yang cakap untuk suatu pekerjaan

bukan berarti pegawai yang tingkat pendidikannya paling tinggi sehingga gaji

yang diberikan kepadanya juga besar, namun dengan pendidikan yang sesuai

dengan jabatan yang diembannya serta kemauan untuk belajar dan berkembang

sudah cukup. Hal seperti diatas juga perlu di pertimbangkan agar dapat diperoleh

pegawai yang cukup cakap tetapi juga ekonomis harus dipisahan.

Unsur-unsur atau elemen-elemen pengendalian intern pada dasarnya

adalah

bagian-bagian yang dibentuk untuk mencapai pengendalian intern. Adapun

elemen-

elemen atau unsur-unsur pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi,
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen
pengendalian intern, agar disiplin dan terstruktur.

2. Penaksiran resiko adalah indentifikasi entitas dan analisis terhadap
resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu
dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi adalah pengindentifikasian,
penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan
waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab
mereka.
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5. Pemantauan adalah proses menentukan kualitas kinerja
pengendalian intern sepanjang waktu.7)

Efektifitas dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan

pengendalian intern. Lingkungan pengendalian intern mencerminkan sikap dan

tindakan para manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern

perusahaan. Efektifitas atas unsur pengendalian intern sangat ditentukan oleh

keadaan yang diciptakan lingkungan pengendalian intern.

Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan

manajemen terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan

yang wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum di Indonesia. Resiko

yang berkaitan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan

intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi

kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data

keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk

memberikan jaminan bahwa arahan (petunjuk) manajemen dilaksanakan.

Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat

dikelompokkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

a) Review terhadap kinerja

b) Pengolahan informasi

c) Pengendalian fisik

d) Pemisahan tugas

7) Ikatan Akuntan Indonesia, Op.Cit, PSA No. 69, Paragraph 7, Seksi
319.2.
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Sistem akuntansi merupakan kumpulan dari metode dan catatan yang

diciptakan untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas

dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva, hutang dan ekuitas yang bersangkutan.

Kualitas informasi yang dihasilkan sistem akuntansi tersebut akan mempengaruhi

kemampuan

manajemen untuk  pengambilan keputusan dalam mengendalikan aktivitas entitas

dan

menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern

sepanjang waktu. Pemantauan desain operasi pengendalian tepat waktu dan

pengambilan tindakan koreksi yang dilaksanakan personil yang berwenang untuk

itu, biasanya dilaksanakan oleh auditor.

2.4. Prinsip-prinsip Pengendalian Intern

Dengan melihat tujuan pengendalian intern, maka agar pengendalian

dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu adanya prinsip-prinsip

pengendalian intern. Prinsip pengendalian intern didasarkan pada pembagian

tugas dan pemisahan wewenang antara pegawai, maka sering orang mengira

bahwa prinsip tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan yang kecil yang

mempunyai pegawai yang jumlahnya terbatas. Prinsip pengendalian intern yang

diterapkan pada suatu perusahaan dengan perusahaan lainya adalah berbeda-beda

tergantung beberapa faktor seperti operasi dan besarnya perusahaan. Dengan

demikian prinsip-prinsip pengendalian yang pokok dapat diterapkan pada semua

perusahaan yang terdiri dari 5 prinsip pokok pengendalian intern antara lain:
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1. Penetapan pertanggungjawaban secara jelas.
2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai.
3. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva.
4. Pemisahan tanggungjawab atas transaksi yang berkaitan.
5. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen.8)

1. Penetapan tanggungjawab secara jelas

Untuk menetapkan pengendalian intern yang baik, manajemen harus

menetapkan tanggungjawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggungjawab

untuk tugas yang diberikan kepadanya. Apabila perumusan tanggungjawab tidak

jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang

bertanggungjawab akan kesalahan tersebut.

2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai

Untuk melindungi aktiva dan menjamin bahwa semua karyawan

melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, diperlukan pencatatan yang baik.

Catatan yang biasa dipercaya akan menjadi sumber informasi yang dapat

digunakan manajemen untuk memonitor operasi perusahaan. Dengan adanya

catatan yang terinci dengan baik maka apabila perusahaan kehilangan salah satu

harta perusahaan akan mempermudah perusahaan untuk melacaknya. Untuk

menciptakan pengendalian intern yang baik, maka perusahaan harus merancang

formulir-formulir secara cermat sesuai dengan kebutuhan dan cara penggunaan

yang benar.

3. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva.

Prinsip pokok pengendalian intern mensyaratkan bahwa pegawai yang

menyimpan atau yang bertanggungjawab atas aktiva tertentu tidak diperkenankan

8) Al. Haryono Jusup, Dasar-dasar Akuntansi, Jilid Dua, Edisi Keenam, Cetakan
Kedua: BPSTIE YKPN, Yokyakarta, 2008, hal 4
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mengurusi catatan akuntansi atas aktiva yang bersangkutan. Apabila prinsip ini

diterapkan, pegawai yang bertanggungjawab atas suatu aktiva cenderung untuk

tidak memanipulasi atau mencuri aktiva yang menjadi tanggungjawabnya, karena

ia tahu bahwa ada orang lain yang menyelenggarakan pencatatan atas aktiva

tersebut. Di lain pihak pegawai yang menyelenggarakan pencatatan tidak

mempunyai alasan untuk tidak benar, karena aktiva yang bersangkutan ditangan

pihak lain.

4. Pemisahan tanggungjawab atas transaksi yang berkaitan

Pertanggungjawaban atas transaksi yang berkaitan atau bagian-bagian dari

transaksi harus ditetapkan pada orang-orang. Sehingga pekerjaan yang dilakukan

oleh seseorang akan diperiksa oleh orang lain. Cara seperti ini tidak akan

mengakibatkan duplikasi pekerjaan karena pegawai tidak perlu mengulangi

pekerjaan yang telah dilakukan orang lain. Sebagai contoh dalam suatu transaksi

pembelian, pekerjaan pembuatan pesanan pembelian, penerimaan barang, dan

pembayaran kepada pemasok harus ditangani oleh orang yang berbeda.

5. Pelaksanaan pemeriksaan secara independen

Apabila suatu pengedalian intern telah dirancang dengan baik,

penyimpanan tetap mungkin terjadi sepanjang waktu. Apabila terjadi penggantian

karyawan atau mungkin karyawan kelelahan, maka prosedur yang telah ditetapkan

mugkin diabaikan atau dilangkahi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian

ulang secara teratur untuk memastikan prosedur-prosedur telah diikuti dengan

benar. Pengkajian ulang ini harus dilakukan oleh pemeriksaan intern yang terlibat
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langsung dalam operasi perusahaan. Apabila pemeriksaan intern berkedudukan

independent maka ia dapat melakukan evaluasi mengenai efesiensi operasi secara

menyeluruh dan efektif tidaknya pengendalian intern tersebut.

Dengan adanya prinsip pokok pengendalian intern diatas diharapkan para

pimpinan dapat mengevaluasi apakah pengendalian intern yang diterapkan

perusahaan secara efektif, sudah disesuaikan dengan struktur organisasi, sesuaikan

dengan jenis usaha dan kondisi-kondisi yang berlaku pada perusahaan. Sehingga

pengendalian intern kas yang memuaskan adalah jika membuat pengendalian

sebagai alat untuk membuat orang-orang yang ada dalam perusahaan tidak dapat

melakukan secara bebas terhadap kas, baik kesalahan kesalahan akuntansi atau

penggelapan dan meneruskan tindakan tersebut tanpa diketahui dalam waktu yang

cukup lama.

1 2.5. Formulir dan Catatan Kas
Formulir bagi perusahaan adalah merupakan suatu alat bukti atas

terjadinya suatu transaksi. Formulir merupakan suatu media yang sering

digunakan untuk merekam wewenang otoritas yang telah diberikan. Kegunaan

formulir dalam perusahaan adalah: (1) untuk menentukan hasil dari kegiatan

perusahaan, (2) menjaga aktva–aktiva dan hutang–hutang perusahaan, (3) untuk

memerintahkan mengerjakan sesuatu dalam operasi perusahaan, (4) Untuk

mempermudah menyusun rencana kegiatan perusahaan dan juga menilai hasilnya.

Formulir dirancang oleh perusahaan dengan kebutuhannya, tergantung kepada

rutinitas terjadinya transaksi antara perusahaan yang satu dengan  perusahaan



22

yang lainnya, mungkin akan mempunyai perbedaan bentuk dalam penggunaannya

agar dapat mencapai hasil yang ditetapkan.

Tiap–tiap bagian dalam perusahaan akan menggunakan formulir–formulir

yang akan disesuaikan dengan prosedur di bagian–bagian tersebut. Formulir–

formulir dikerjakan dengan manual/tangan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal

maupun rekening–rekeningnya. Formulir–formulir yang digunakan oleh

perusahaan misalnya adalah untuk prosedur piutang, hutang penerimaan dan

pengeluaran kas dan lain–lain adalah: order kontrak, faktur penagihan, kwitansi

penerimaan piutang, memo debet, memo kredit dan daftar saldo piutang dan lain–

lain. Formulir untuk prosedur penerimaan kas, misalnya: cek atau wessel yang

diterima dari pelanggan, memo penerimaan uang, slip penyetoran uang kas ke

bank, dan bukti kas masuk, dan lain-lain. Formulir untuk prosedur pengeluaran

kas, misalnya: voucher, voucher register, bukti kas keluar dan lain–lain.

Dengan adanya formulir–formulir tersebut transaksi perusahaan dapat

direkam sehingga dapat menjadi bukti tertulis bagi perusahaan dan dapat

digunakan bagi pencatatan–pencatatan dalam buku jurnal buku besar sesuai

dengan berlaku pada masing-masing bagian.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam penerimaan kas adalah: (1)

jurnal penjualan, (2) jurnal penerimaan kas, (3) jurnal umum, (4) kartu persediaan,

dan (5) kartu piutang.  Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk

mencatat dan meringkas data penjualan.  Jurnal penerimaan kas digunakan oleh

fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber seperti

penerimaan kas dari penjualan tunai. Jurnal umum digunakan oleh fungsi
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akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan

digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berperannya harga pokok yang

dijual. Kartu piutang digunakan oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) untuk

mencatat berkurangnya piutang debitur.

Catatan akuntansi untuk pengeluaran kas adalah: (1) jurnal  pengeluaran

kas, (2) kartu hutang, (3) register cek, dan (4) register bukti kas keluar. Jurnal

pengeluaran kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat terjadinya

transaksi pengeluaran kas. Kartu hutang digunakan oleh fungsi akuntansi (bagian

hutang) untuk mencatat berkurangnya hutang perusahaan kepada pihak ketiga

(pemasok). Register cek digunakan oleh fungsi akuntansi  untuk mencatat nomor

cek yang dikeluarkan oleh fungsi kas untuk pembayaran hutang. Register bukti

kas keluar  digunakan untuk mencatat nomor bukti dan jumlah pengeluaran kas

untuk pembayaran hutang.

2.6. Prosedur Penerimaan Kas

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu dari

penjualan tunai dan piutang. Menurut Sijabat bahwa “Penjualan barang atau

jasa merupakan sumber pendapatan perusahaan. Dalam melaksanakan

penjualan kepada para konsumen, perusahaan dapat melakukannya secara

tunai atau kredit”.9)

Dalam hal ini perlu adanya suatu ketentuan formil tentang penyerahan

wewenang yang dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur penjualan kredit

9) Jadongan Sijabat, Akuntansi Intermediate (Konsep dan Aplikasi), Buku Satu: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Jakarta, 2011, hal. 101.
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yang akan mempengaruhi organisasi dan sistem prosedur yang dijalankan dalam

perusahaan. Menurut Jusup bahwa “Penjualan kredit mengandung risiko

bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila debitur

tidak membayar kewajibannya”.10)

Fungsi penerimaan kas meliputi: (1)  Penanganan fisik dan pengendalian

melalui: (a) 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. 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 tersebut didistribusikan yaitu satu lembar bersama cek

untuk kasir dan satu lembar bersama remittance advice untuk bagian piutang.

10) Al. Haryono Jusup, Op.Cit, hal. 53.
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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 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
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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
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BKM : Bukti Kas Masuk
DPUH : Daftar Penerimaan Uang Harian

Sumber : Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi
Keenam, Cetakan Kedua: BPFE, Yogyakarta, 2010, hal. 167.
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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 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 bank. Lembar ketiga diserahkan ke bagian 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.

2.7. 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
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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 maka atau

tidak. Dalam hal faktur pembelian ini 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 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.
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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 menggunakandokumen 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 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.
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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-kinerja hanya pada orang-orang

yang terpilih.  Otorisasi mencegah terjadinya transaksi dan aktivitas-

aktivitas  yang  tidak diotorisasi”.11) 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.

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.

11) George H. Bodnar and William S. Hopwood, Accounting Information System, 7th

Edition, Sistem Informasi Akuntansi, Alih Bahasa:  Amir Abadi Jusup dan Rudi M. Tambunan,
Buku Satu, Edisi Ketujuh: Salemba Empat,  Jakarta, 2010 hal. 183.
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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.

7. Persetujuan voucher harus dilakukan oleh mereka yang bertugas

melakukan pembayaran.

8. Semua  voucher pengeluaran kas kecil harus ditulis dengan tinta
atau diketik.12)

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.

12) Bambang  Hartadi, Auditing Intern, Cetakan Kesebelas: Andi Offset, Yogyakarta,
2009, hal. 69.
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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 independen. Flowchart

prosedur pengeluaran kas disajikan dalam Gambar 2.2.
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Gambar 2.2

Flowchart Prosedur Pengeluaran Kas

Pembelian Utang Pengeluaran
Uang

Akuntansi
(Buku Besar)

Orang
yang

dibayar

BKK = Bukti Kas Keluar

Sumber :  Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan
Metode, Edisi Keenam, Cetakan Kedua: BPFE, Yogyakarta, 2010, 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.

Arsip seperti ini 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. Arsip seperti ini berguna

untuk menjaga agar pembayaran dapat dilakukan tepat pada waktunya. Sesudah

faktur dilunasi, dapat disimpan urut abjad nama kreditur, (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 menyerahkannya ke bagian pengeluaran uang, (5) Bagian

pengeluaran uang mendatangani cek sesudah memeriksa faktur pembelian dan

dokumen–dokumen 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.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengendalian intern penerimaan, dan

pengeluaran kas. Penelitian dilakukan pada PT. Adei Plantation and Industry

Kebun Mandau Kabupaten Bengkalis Riau. Perusahaan ini bergerak dalam bidang

produksi minyak kelapa sawit, yang berkedudukan di Jalan Raya Pekan Baru.

Pembahasan difokuskan pada dokumen (formulir), catatan dan prosedur 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 pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas.

Penelitian dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

“Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan

menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang

35
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dihadapi”.13) Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan

cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan

masalah yang dianalisis yaitu bagaimana pengendalian intern penerimaan

dan pengeluaran kas pada PT. Adei Plantation and Industry Kebun

Mandau Kabupaten Bengkalis Riau tahun 2016.

2. Penelitian lapangan

“Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung

terhadap perusahaan yang menjadi obyek penelitian untuk

memperoleh data-data yang dibutuhkan”.14) Penelitian ini dilakukan

pada PT. Adei Plantation and Industry Kebun Mandau Kabupaten

Bengkalis Riau dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang yaitu bagian

gudang dan akuntansi tentang pengendalian intern penerimaan dan

pengeluaran kas.

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Elvis F.

Purba dan Parulian Simanjuntak ”Data sekunder adalah data yang telah  ada

atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan

oleh orang ketiga”.15) Data sekunder diperoleh dari perusahaan dalam bentuk

dokumen yang sudah diolah oleh perusahaan, meliputi: sejarah singkat

13) Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cetakan Ketujuh:  Ghalia Indonesia,  Jakarta,  2011,
hal. 63.

14) Ibid, hal. 64.
15) Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian, Edisi Kedua, Cetakan

Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 107.
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perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur penerimaan kas, prosedur

pengeluaran kas, dan dokumen penerimaan dan pengeluaran kas.

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. Adei Plantation and Industry Kebun Mandau Kabupaten

Bengkalis Riau.

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) tahun 2016.

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. 16)

16) Ibid, hal. 63.
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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.

2. Metode analisis deduktif

“Deduktif adalah menyimpulkan sesuatu dari proses pencairan solusi

permasalahan yang didasarkan pada generalisasi logis dari fakta yang

dikumpulkan”. 17)

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 pengendalian intern yang berlaku.

17) Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis, Cetakan Pertama:
Indeks, Jakarta, 2009, hal. 12
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