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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menguji analisis atas sistem pengendalian internal

atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Perusahaan dan Koperasi. Memiliki

hasil penilitian yang beragam. Adapun  review penelitian terdahulu adalah sebagai

berikut:

Landasan penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan penelitian yang

di lakukan oleh (Firmansyah, 2013) dengan tema Analisis Pengendalian Internal

Terhadap Pemberian Kredit pada PT. BPR Armindo Kencana. Hasil dari

penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2013) pada PT. BPR Armindo

Kencana yaitu prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Armindo Kencana sudah

berjalan dengan baik namun pada struktur organisasi pada PT. BPR Armindo

kencana tidak terdapat bagian penagihan, dan pada PT. BPR Armindo Kencana

memiliki karyawan yang baik dan sesuai dengan bidangnya.

Mukriyadi (2006) meneliti tentang analisis sistem pengendalian intern atas

prosedur  penerimaan kas dan pengeluaran kas pada koperasi karyawan sekar

karnia PT. KARYA  NIAGA BERSAMA MALANG. Dari hasil analisis bahwa

sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dalam

stuktur organisasi belum layak, sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran

kas belum layak, sistem otorisasi dan prosedur belum layak, praktek yang sehat
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telah dilaksanakan, serta telah dilaksanakannya karyawan yang mutunya sesuai

dengan tangungg jawabnya.

Adapun kesimpulan di atas, penulis menyarankan meningkatkan

pegawasan intern terhadap aktivitas operasional perlu dilakukan pemisahan secara

tegas pada fungsi penjualan, fungsi kasa, fungsi jurnal dan fungsi pencatatan

dengan penambahan karyawan yang baru untuk menduduki pada fungsi-fungsi

tersebut. Lebih meningkatkan praktek yang sehat, serta meningkatkan kualitas

karyawan. Sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan kredit harus

dipisahkan antara buku penjualan dan buku piutang, maka perlu dibuatnya

dokumen pendukung yaitu buku piutang.

Darmayuda (2010) meneliti tentang sistem pengendalian intern

penerimaan dan pengeluaran kas pada koperasi unit desa ”BAIK” Pujon.

Menjelaskan bahwa stuktur organisasi terlihat bahwa fungsi dan tugas masing-

masing jabatan dan bagian yang terlihat dalam organisasi tersebut belum berjalan

dengan baik dan juga tidak memenuhi kriteria-kriteria sistem pengendalian intern

penerimaan dan pengeluaran kas yang baik.

Tidak adanya pemeriksaan intern dengan waktu yang tidak ditentukan atau

pemeriksaan secara mendadak, dan dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran

kas secara mendadak, dan dalam prosedur penerimaan dan pengeluaran kas

dilakukan oleh koperasi unit desa BAIK Pujon memiliki kelemahan yaitu adanya

perangkapan tugas antar bagian penerimaan uang dan bagian administrasi.

Dalam sistem pengeluaran kas, koperasi unit desa “BAIK” Pujon tersebut

melakukan transaksi pengeluaran kas dalam jumlah besar masih menggunakan



8

uang tunai. Dengan adanya permasalahan tersebut maka membuka peluang untuk

pencurian dan penyelewengan terhadap kas akan semakin mudah dilakukan.

Harozim (2011) meneliti tentang analisis atas sistem pengendalian intern

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada koperasi “SETIA BUDI

WANITA”. Penelitian menghasilkan bahwa  stuktur organisasi pada koperasi

setia budi wanita malang, dapat  diketahui stuktur organisasi telah memenuhi

salah satu syarat penerapan akuntansi pertanggung jawaban, di mana terdapat

pemisahan fungsi dan pembatasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas di

antara unit-unit organisasi kemudian dari sistem wewenang dan prosedur

pencatatan pada koperasi bahwa pelaksanakanya sistem otorisasi dan sistem

prosedur telah dilakukan secara efesiensi di mana terdapat formulir yang di bukti

kas keluar diarsipkan hanya pada satu bagian yaitu bagian bendahara. Sedangkan

dari karyawan yang mutunya sesuai dengan tangung jawab, menunjukkan bahwa

mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, koperasi melakukan

beberapa cara yaitu melakukan seleksi calon karyawan berdasarkan pesyaratan

yang dituntut pekerjaanya dan meningkatkan pengalaman kerja karyawan yaitu

karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan kerja yang yang sesuai dengan tuntunan

sesuai dengan tuntunan perkembangan.

Persamaan dari peneltian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama

mengkaji dan menganalisis tentang penerapan sistem pengendalian intern

terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan perbedaannya

adalah objek atau sumber penelitian serta menggunakan data dan dokumen-

dokumen penerimaan dan pengeluaran kas.
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B. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan untuk mendukung pemecahan rumusan

masalah dan tujuan penelitian diberikan beberapa konsep teori sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian sistem

Menurut (Mulyadi, 2008:31), sistem pada dasarnya merupakan sekelompok

unsur  yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Hall, 2009:6), sistem merupakan sekelompok dari dua atau lebih

komponen atau sub sistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan

yang sama.

Menurut (Mulyadi, 2008:31) sistem akuntansi merupakan organisasi formulir,

catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan

pengelolahan perusahaan.

b. Pengertian sistem pengendalian intern

Menurut Mulyadi (2008:163) sistem pengendalian intern meliputi stuktur

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan data akuntansi,

mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Widjayanto (2001;18) pengendalian intern adalah suatu sistem

pengendalian yang meliputi stuktur organisasi beserta semua metode dan ukuran

yang diterapkan dalam perusahaan.

c. Fungsi sistem pengendalian intern dalam perusahaan
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Menurut Setiawan (2004;8) bahwa sistem pengendalian intern berfungsi

untuk :

a) Menjaga keamanan harta milik perusahaan secara organisasi

b) Memeriksa ketelitian, kelengkapan, dan kebenaran data akuntansi

c) Meningkatkan efesiensi operasional

d) Menjaga agar tidak ada penyimpangan dari kebijakan manajemen dan

prosedur yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern bukanlah di maksudkan untuk meniadakan

semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan. Sistem

pengendalian intern hanya dapat menekan terjadinya kesalahan dan

penyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak. Kalaupun kesalahan dan

penyelewengan terjadinya hal ini dapat diketahui dan diatasi dengan cepat. Ini

disebabkan oleh karena di dalam menerapkan sistem pengendalian intern unsur

manusia  yaitu warga perusahaan dengan segala kelemahannya selalu terlibat,

sehingga tidak memungkinkan untuk mencapai suatu pengendalian intern yang

sempurna.

d. Tujuan sistem pengendalian intern

Menurut Mulyadi (2008;164) tujuan dari pengendalian intern adalah sebagai

berikut:

a). Untuk mengamankan harta perusahaan

Harta perusahaan dapat di curi, hilang atau disalahgunakan bila tidak

diawasi dengan baik. Untuk itu diperlukan perlindungan fisik terhadap
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harta perusahaaan maupun perlindungan administrasi (seperti adanya

prosedur-prosedur dalam penggunaan harta tertentu).

b). Untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi.

Pengambilan didasarkan pada informasi yang dapat diandalkan. Untuk

itu manajemen harus mempunyai informasi yang baik tergantung pada

sistem yang baik pengendalian internnya.

c). Meningkatkan efesiensi usaha

Pengendalian dalam suatu organisasi berarti mencegah adanya duplikasi

yang tidak perlu, mencegah terjadinya pemborosan pada setiap aspek

organisasi dan mencegah pemakaian harta perusahaan secara tidak

efesien.

Alasan mengapa perusahaan perlu memiliki suatu sistem

pengendalian intern adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah

direncanakan oleh perusahaan, secara efektif dan efesien itu pelaksanaaan

kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan harus diawasi, sumber-sumber

ekonomi harus dikerahkan dan digunakan secara efesien.

e. Menurut Muyadi (2008; 165)  unsur pokok sistem pengendalian intern adalah

1. Stuktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas.

Stuktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung
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jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip

berikut ini:

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

akuntansi.

Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk

melakukan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan

dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang

memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi

penyimpanan adalah fungsi memiliki wewenang untuk menyimpan

aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiiki

wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

b). Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup

terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksanakannya

setiap transaksi.

1. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unti

organisasi.
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Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana

dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik

yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya

ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat

adalah:

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainnya

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit).

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan

dari orang atau unit organisasi.

d. Perputaran jabatan (job rotation).

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan

catatannya.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

2. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimana pun baiknnya stuktur organisasi, sistem otorisasi dan

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang di ciptakan untuk

mendorong  praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada

manusia yang melaksanakannya. Di antara 4 unsur pengendalian
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intern tersebut di atas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem

pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki

karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain

dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu

menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya yang menjadi

tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan

efesien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian

intern yang mendukungnya.

Sedangkan menurut Widjajanto (2001;18) unsur-unsur pengendalian intern

sebagai berikut

a. Stuktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas.

Suatu susunan pembagian tangung jawab menurut fungsi dan

hirarkis. Penyusunan stuktur organisasi dengan demikian harus

memperhitungkan semua fungsi yang ada dan kemudian membagi  fungsi-

fungsi tersebut kepada pihak-pihak yang harus mempertanggung

jawabkannya. Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun stuktur

organisasi adalah:

1. Harus ada pemisahan tugas antara fungsi pencatatan, pelaksanakan

dan penyimpanan atau pengelolaan.

2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk

melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir.
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b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan, yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan

biaya.

Stuktur organisasi harus dilengkapi dengan pembagian tugas yang

mengatur tentang tugas, hak dan wewenang masing-masing pejabat beserta

seluruh jajarannya sesuai fungsinya. Agar prosedur dan peraturan-

peraturan yang ditaatinya dengan mudah dapat digunakan bagan alir

prosedur (procedur flowchart) dan didukung oleh formulir-formulir

dimana akan memperlancar kepatuhan.

c. Praktek kerja yang sehat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap

unit organisasi.

Tata cara kerja yang sehat adalah pelaksanaan kerja untuk

mencapai tujuan pengendalian intern adalah:

1. Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, sehingga

penggunaanya dapat dipantau.

2. Pemeriksaan secara mendadak terhadap objek-objek yang dianggap,

misalnya jumlah kas yang disimpan di kasir, surat-surat berharga, dan

barang-barang berharga.

3. Rotasi jabatan antar karyawan dengan tujuan untuk memutuskan mata

rantai kolusi yang ada.

4. Pencocokan fisik harta perusahaan dengan catatannya, dengan tujuan

untuk menjaga ketelitian dan keandalan data di samping juga
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mengungkap adanya penyimpangan atau penyelwengan dalam

pengelolaan harta.

5. Adanya staf pemeriksa intern dalam perusahaan (SPI).

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Kualitas karyawan yang ditentukan oleh 3 aspek yaitu pendidikan,

pengalaman, dan akhlak.

b. Keterbatasan sistem pengendalian intern

Menurut Sunarto (2003;139) pengendalian intern hanya dapat

memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan

komisaris sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Alasannya

adalah karena keterbatasan bawaan pada setiap pengendalian intern

berikut:

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Sering kali terjadi, manajemen dan personil lainnya melakukan

pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan

bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin dalam pertimbangan

karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu atau penyebab

lainnya

b. Kemacetan

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan biasa terjadi

karena petugas salah mengerti dengan instruksi atau melakukan

kesalahan karena kecerobohan, kebingungan atau kelelahan.

c. Kolusi
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Kolusi atau persengkongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai

lainnya atau dengan pelanggan, pemasok, bisa tidak terdeteksi oleh

stuktur pengendalian intern.

d. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau

prosedur-prosedur untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi

atau membuat laporan keuangan menjadi tampak baik.

c. Elemen-elemen pengendalian internal Dunia (2005;94) yaitu:

a) Lingkungan pengendalian

Terdiri dari tindakan kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang

menggambarkan sikap manejemen dan para karyawan mengenai

pengendalian dan kepentingannya. Faktor- faktor yang mempengaruhi

lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen dan gaya operasi,

kebijaksanaan dan prosedur kepegawaian.

b) Penilaian resiko

Manajemen harus menilai resiko dan ambil tindakan yang diperlukan

untuk mengendalikan dan meminimumkan resiko tersebut. Contoh

dari resiko adalah ancaman persaingan, perubahan peraturan,

perubahan perilaku pelanggan.

c) Prosedur pengendalian

Prosedur ini dibuat agar dapat memberikan keyakinan yang memadai

bahwa tujuan perusahaan akan tercapai dan kecurangan akan dicegah.
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Prosedur pengendalian yang dapat dipadukan dengan sistem akuntansi

adalah:

1. Pegawai yang kompeten, merotasi tugas dan kewajiban untuk

pegawai yang mengambil cuti

2. Pemberian tanggung jawab yang jelas

3. Otorisasi yang layak

4. Pemisahan tugas operasi, penjagaan aktiva dan akuntansi.

d) Pemantauan

Aktivitas pemantauan (monitoring) berkaitan dengan penilaian secara

periodik dan terus menerus oleh manajemen atas mutu dari

pelaksanaan atau efektivitas dari pengendalian internal untuk

menentukan pengendalian berjalan sesuai dan selayaknya untuk

perubahan kondisi yang terjadi. Sistem pengendalian intern ini dapat

dipantau dari perilaku karyawan-karyawan.

e) Informasi dan komunikasi

Informasi mengenai keempat elemen dari pengendalian internal

sebelumnya yaitu informasi mengenai lingkungan pengendalian,

penilaian resiko, prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan

oleh manajemen untuk menuntun operasi-operasi perusahaan dan

menjamin kepatuhan sesuai dengan peraturan.

2. Kas

a. Pengertian kas
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Menurut (Agous, 2012:166) kas merupakan harta lancar perusahaan yang

sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan selain itu banyak transaksi

perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu

untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan atau kecurangan

dibutuhkan pengendalian intern atas kas.

Menurut standar akuntansi keuangan tahun 1994: kas adalah alat

pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan

umum perusahaan.

Menurut Dunia (2005;109) kas merupakan uang kas yang ada di

perusahaan dan uang yang disimpan di bank, yang siap dan bebas

dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Menurut  Dunia (2005;109)  unsur-unsur yang dianggap sebagai kas:

1. Rekening giro di bank

2. Cek-cek tunai yang diterima

3. Pos wesel travelers chek

4. Uang kas perusahaan (rupiah dan coin).

b. Bentuk penerimaan kas

Menurut Syam (2001;58) beberapa bentuk pembayaran dari langganan

adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan berupa uang tunai

Penerimaan dalam bentuk uang tunai banyak yang terjadi pada

perusahaan-perusahaan kecil terutama yang tidak mempunyai hubungan

rekening koran dengan nama bank, baik pembayaran maupun
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penerimaan, atau bila si pembayar mempunyai kondisi yang kurang baik

maka uang tunai lebih baik dari pada cek.

b. Penerimaan berupa cek

Dalam usaha cek dipandang lebih praktis, ringan membawanya,

mencegah resiko hilang dijalan bila hilang/penodongan, orang dapat

menulis jumlah berapa saja pada lembaran cek.

c. Penerimaan berupa giro bilyet

Giro bilyet serupa dengan cek tetapi tidak sama. Ciri-ciri giro bilyet

adalah:

1. Tidak dapat di uangkan, melainkan harus dipindahbukukan.

2. Tidak dapat disetorkan sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada

lembaran giro.

3. Dapat dibatalkan oleh si penarik sebelum saat jatuh tempo tiba,

dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada bank yang

bersangkutan.

d. Penerimaan berupa transfer di bank

Transfer bank banyak digunakan bila jarak tempat antar kreditur dan

debitur sangat jauh, antar kota atau pulau. Transfer lewat bank dilakukan

dengan cara cukup menuliskan pada formulir transfer yang sudah tersedia

pada kotak-kotak di ruangan depan bagian operasional.

e. Penerimaan berupa wesel bank
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Wesel merupakan surat yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu,

dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada seseorang untuk

membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal

dan tempat tertentu.

b. Bentuk pengeluaran kas

Menurut Syam (2001;62) berbicara mengenai bentuk pembayaran yang

dapat dilakukan tentu sama halnya yang diuraikan pada prosedur penerimaan

uang, hanya sekarang harus dilihat dari segi pembayarannya. Bentuk

pembayarannya dapat berupa : uang tunai, cheque, giro bilyet, transfer bank,

peminda bukuan dan kompensasi.

c. Pengendalian kas

Menurut Dunia (2005;110) menyelenggarakan pengendalian internal yang

memadai dan menyajikan laporan keuangan secara wajar adalah tanggung

jawab utama dari manajemen atau pimpinan perusahaan.

Pengendalian yang baik atas kas menjadi sangat penting karena:

1. Uang kas dapat berpindahtangan dengan mudah

2. Tidak ada identifikasi pemilik

3. Kas adalah aktiva yang paling mungkin untuk diselewengkan dan

disalahgunakan oleh para karyawan

4. Banyak transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas.

d. Pengendalian  internal atas penerimaan kas
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Menurut Dunia (2005;110) pengendalian atas penerimaan kas dapat

menjamin bahwa semua penerimaan kas telah disetorkan ke bank dan catatan

akuntansi perusahaan diselenggarakan secara benar. Untuk melindungi kas dari

pencurian dan penyalahgunaan, suatu perusahaan harus mengendalikan kas

mulai kas diterima hingga kas tersebut disetorkan dalam suatu bank.

Aspek-aspek yang baik dari pengendalian internal atas penerimaan kas adalah

1. Adanya penyaringan terhadap calon-calon karyawan yang akan

dipekerjakan dan memberikan program pelatihan setelah mereka diterima.

2. Menunjuk atau mengangkat karyawan tertentu sebagai kasir bendahara.

3. Adanya pemisahan tugas antara kasir dan bagian yang mencatat

(akuntansi).

4. Otorisasi yang layak atas penerimaan kas di atas jumlah tertentu.

5. Adanya dokumen pendukung dan pencatan seperti kwitansi kepada

pelanggan, rekening koran bank untuk pembayaran melalui pos.

6. Penggunaan cash register sebagai pencatat transaksi pada loket-loket

pembayaran untuk penjualan tunai.

7. Penerimaan kas disetorkan ke bank pada esok harinya, dan dilakukan oleh

karyawan yang bukan kasir (yang menerima uang) dan bukan pula

karyawan yang menangani buku besar dan buku tambahan.

e. Pengendalian internal atas pengeluaran kas

Menurut (Dunia, 2005:111) pengendalian intern atas pengeluaran kas adalah

sangat penting, paling tidak sama pentingnya dengan penerimaan kas karena

stuktur pengeluaran uang menentukan sumber dan jumlah penerimaan kas.
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Pengendalian intern atas pengeluaran kas harus memberikan keyakinan yang

memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi-transaksi yang

telah diotorisasi dan juga menjamin bahwa kas yang digunakan secara efesien,

seperti potongan perdagangan dan potongan pembelian yang diambil oleh

perusahaan sudah merupakan suatu kebjiksanaan perusahaan.

Aspek-aspek pengendalian internal yang baik atas pengeluaran kas sebagai

berikut:

1) Setiap pengeluaran dilakukan dengan cek, kecuali untuk pengeluaran-

pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui kas kecil (pretty cash).

2) Pengeluaran-pengeluaran besar harus diotorisasi oleh dewan komisaris

atau direksi.

3) Karyawan yang menangani cek harus terpisah dengan mencatat

pengeluaran kas.

4) Auditor internal (jika ada) memeriksa transaksi-transaksi perusahaan,

apakah sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.

5) Adanya dokumen pendukung dan pencatatan seperti faktur pembelian

untuk permbayaran, rekening koran (mengenai data pembayaran dengan

cek dan transfer untuk rekonsiliasi).

6) Buku cek yang beum digunakan harus disimpan dalam kotak besi dan di

bawah pengawasan pejabat yang bukan menagani akuntansi.

3. Menurut Mulyadi (2008;471) unsur-unsur pengendalian intern atas penerimaan

kas dari penjualan tunai:

1. Organisasi
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Terdapat sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai

a) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas.

Fungsi penjualan 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 mengecek.

b) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

Berdasarkan unsur sistem pengendalian intern yang baik, fungsi

akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain: fungsi

operasi dan penyimpanan. Hal ini di maksudkan 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.

c) Transaksi penjualan tunai harus 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 setiap

transaski penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut tercipta adanya

pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi

lainnya.
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2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

a) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan

dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.

Transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur

penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini fungsi

penerimaan kas menerima kas dari pembeli, dan fungsi pengiriman

akan menyerahkan barang kepada pembeli. Faktur penjualan tunai

harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang

sahih, yang dapat dipakai sebagai fungsi dasar bagi penerimaan kas

untuk menerima kas dari pembeli, dan menjadi perintah bagi fungsi

lain pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah

harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen

sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi.

b) Penerimaan kas diotorisasai oleh fungsi penerimaan kas dengan cara

membubuhkan cap ”lunas” pada faktur penjualan tunai dan

penempelan pita register kas pada faktur tersebut.

Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari

pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap “lunas” dan

menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan

cap “lunas” dan pita register kas tersebut dokumen faktur penjualan

tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk

menyerahkan barang kepada pembeli.
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c) Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara

membubuhkan cap ”sudah di serahkan” pada faktur penjualan tunai.

d) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen

sekunder sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang

lengkap.

e) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan atas dokumen

sumber yang dilampiri dengan dokumen yang pendukung yang

lengkap.

3. Praktek yang sehat

a) Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya

dipertangungjawabkan oleh fungsi penjualan.

Dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika

telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang

berwenang tersebut 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

diotorisassi terjadinya transaksi tersebut.

b) Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke

bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari

kerja berikutnya.

c) Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik

dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern.
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4. Menurut Mulyadi (2008;490) unsur pengendalian intern penerimaan kas dari

piutang:

1. Organisasi

a). Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi

penerimaan kas.

Untuk menciptakan internal chek fungsi penagihan yang bertanggung

jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus

dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk

melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil

penagihan ke rekening giro perusahaan di bank.

b). Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.

Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan

untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk

menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

a) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas

nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet).

Untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi

karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya untuk melakukan

pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan atau

dengan menggunakan giro bilyet untuk pemindah bukuan.

b) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya dasar daftar piutang yang

harus ditagih oleh fungsi akuntansi.
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Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi

penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang

telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi.

c) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian

piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari

debitur.

Piutang adalah kekayaan perusahaan. Pengurangan terhadap piutang

yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen

yang sahih.

3. Praktek yang sehat

a) Hasil perhitungan harus direkam dalam berita cara perhitungan kas dan

disetor pada dengan segera.

Jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua kas yang terima

disetor penuh ke bank dengan segera, maka kas yang ada di tangan

bagian kasa pada suatu saat terdiri setoran dalam perjalanan.

b) Para penagih dan kasir harus diasuransikan.

Manusia seringkali tergoda oleh situasi yang melingkupinya pada suatu

saat tertentu. Untuk menghadapi kecurangan yang dilakukan oleh

karyawan bagian kasa dan penagih, karyawan yang langsung

berhubungan dengan uang perusahaan maka diasuransikan, sehingga jika

karyawan yang diberi tanggung jawab dalam kecurangan tersebut,

asuransi akan menangung risiko kerugian yang timbul.
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c) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan kasa maupun di tangan

penagih perusahaan) harus diasuransikan.

Untuk melindungi kekayaaan perusahaan berupa uang yang dibawa oleh

penagih, perusahaan dapat menutup asuransi.

4. Menurut Mulyadi (2008;518) unsur pengendalian intern pengeluaran kas

dengan cek.

1. Organisasi

a) 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.

b) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh

bagian kasa 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 internal chek.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

a) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.

Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang

dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas

keluar ini kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi dimuktahirkan

(up dated).
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b) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan

persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pembukaan dan

penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari manajemen

puncak.

c) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan

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

telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri

dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Sistem pengendalian intern mengharuskan setiap pencatatan ke dalam

catatan akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh

pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang

lengkap, yang telah diproses melalui otorisasi yang berlaku.

3. Praktek yang sehat

a) Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan

pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.

Saldo kas yang ada di tangan adalah berupa dana kas kecil dan

penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari piutang yang belum

disetor ke bank. Saldo kas ini perlu dilindungi dari kemungkinan

pencurian dengan cara menyimpannya dalam dalam lemari besi dan

menempatkan kasir di suatu ruangan terpisah.
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b) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas

harus dibubuhi cap ”lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi

pengeluaran kas dilakukan.

Dalam transaksi pengeluaran kas, bukti kas keluar dibuat oleh fungsi

akuntansi (bagian utang) setelah dokumen pendukungya. Bukti kas

keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran kas dari pejabat

yang berwenang kepada fungsi keuangan.

c) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama

perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan.

Pembayaran dengan cek dapat dilakukan dengan dua cara : dengan

menuliskan kata tunai dan dengan menuliskan nama penerima cek yang

dituju.

d) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian

terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari

besi, dan strong room).

Untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan, bagian kasa harus diberi

perlengkapan yang memadai.

e) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa.

Karena formulir cek berfungsi sebagai perintah kepada bank untuk

membayarkan sejumlah uang perusahaan kepada orang tertentu atau

kepada pembawa cek tersebut, maka penggunaan cek diawasi dengan

mengontrol penggunaan nomor urut cek tersebut.
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f) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran

ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil,

yang akuntansinya diselenggarakan dengan imprest system.

g) Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di

tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi.

3. Kas Kecil

Kas perusahaan meliputi kas atau uang tunai yang ada pada perusahaan

dan uang yang disimpan di bank. Kas dapat terdiri dari kas kecil (pretty cash)

dan dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek tunai (bukan

cek mundur) yang harus disetor ke bank pada esok harinya.

Menurut Dunia (2005;115) prosedur pengendalian yang baik atas

pengeluaran kas menghendaki bahwa semua pengeluaran  dilakukan dengan

menggunakan cek. Tetapi dalam dunia praktiknya untuk membiayai kegiatan

perusahaan yang rutin dan biasanya memerlukan jumlah kecil, perusahaan

tidak dapat menggunakan cek. Oleh karena itu, untuk melakukan

pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah yang kecil-kecil, perusahaan

membentuk suatu dana yang di sebut dengan dana kas kecil (pretty cash).

Menurut Dunia (2005;115) pengendalian dana kas kecil dapat dilakukan

sebagai berikut :

1. Menunjuk seorang karyawan sebagai petugas yang mencatat dan

mengurus dana kas kecil.

2. Pengeluaran-pengeluaran dilakukan dengan membuat voucher atau bukti

pengeluaran kas kecil (pretty cash voucher).



33

3. Mengisi kembali dana kas kecil dalam jumlah yang sama dengan jumlah

pengeluaran yang telah dibuat sebelumnya, melalui prosedur pengeluaran

kas yang biasa. Hal ini berarti bahwa setiap saat jumlah dana (uang tunai

dan bukti pengeluaran kas kecil) sama dengan jumlah kas kecil yang

tercantum dalam buku besar.

4. Sebelum membuat dan menandatangani cek untuk mengisi kembali kas

kecil, bagian keuangan atau pejabat yang berwenang harus memeriksa

terlebih dahulu bukti-bukti (voucher) kas kecil dan memberikan

persetujuannya.

4. Sumber penerimaan kas

Menurut Mulyadi (2008;455), di bagi menjadi dua:

a. Penerimaan kas dari penjualan tunai

b. Penerimaan kas dari piutang.

Menurut Mulyadi (2008;463) dokumen yang digunakan dalam sistem

penerimaan kas dari penjualan tunai adalah Faktur penjualan tunai

 Pita register kas

 Credit card sales slip

 Faktur penjualan COD

 Bukti setor bank

 Rekapitulasi harga pokok  penjualan

Menurut Mulyadi (2008;488) dokumen yang digunakan dalam

sistem penerimaan kas dari piutang adalah

 Surat pemberitahuan
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 Daftar surat pemberitahuan

 Bukti setor bank

 Kwitansi

5. Sumber pengeluaran kas

Menurut Mulyadi (2008;509), di bagi menjadi dua yaitu:

a. Pengeluaran kas dengan cek

b. Sistem  dana kas kecil

Menurut Mulyadi (2008;510) dokumen yang digunakan dalam

sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah

 bukti kas keluar

 cek

 permintaan cek (chek request)

Menurut Mulyadi (2008;530) dokumen yang digunakan dalam

sistem dana kas kecil adalah

 bukti kas keluar

 cek

 permintaan pengeluaran kas kecil

 bukti pengeluaran kas kecil

permintaan pengisian kembali kas kecil.


