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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Reviu Penelitian Terdahulu 

Rapina and Christyanto (2011) Kegiatan operasional dalam siklus 

persediaaan  dan pergudangan pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company, Tbk sudah efektif dan efisien, dilihat dari pengendalian internal pada 

siklus persediaan dan  pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban 

kuesioner yang menggambarkan bahwa perusahaan telah melaksanakan dengan 

baik prosedur yang terdapat dalam kelima komponen pengendalian internal, 

tetapi terdapat dua kelemahan dalam aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh 

perusahaan, yaitu: a. Perusahaan belum menjalankan pemisahan fungsi antara 

bagian pembelian dengan penerimaan barang, b. Kurangnya pembatasan akses 

terhadap persediaan.  

Manoppo (2013) sistem pengendalian internal penerimaan kas di PT. Sinar 

Galesong Prima telah efektif. Dilihat dengan telah memenuhi unsur-unsur 

pengendalian internal. Kemudian Sistem  pengendalian  internal  pengeluaran  

kas  di  PT. Sinar Galesong Prima belum efektif, karena masih terdapat unsur-

unsur pengendalian internal di dalam perusahaan yang belum sepenuhnya 

dilakukan, antara  lain penempatan kasir yang berada satu ruangan dengan 

karyawan lainnya, kas yang ada di tangan dan kasir tidak diasuransikan, 

rekonsiliasi bank tidak dilakukan oleh bagian pemeriksaan internal, stempel cek 

dipegang oleh pembuat cek tersebut, dan  juga PT. Sinar galesong Prima tidak 
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melakukan perputaran jabatan secara rutin sehingga kemungkinan terjadinya 

penyelewengan masih sangat besar. 

Endrawati et al. (2013) secara umum Secara pengendalian  internal  dan 

penerimaan kas Politeknik Negeri Padang sudah sesuai prinsip pengendalian 

internal sudah sesuai dengan prinsip pengendalian internal, tetapi ada beberapa 

system yang belum memenuhi unsur pengendalian internal seperti Sistem  

pengeluaran pada praktik yang sehat belum menggunakan nomor urut tercetak  

untuk formulir pengambilan panjar, kemudian pada kedua sistem, 

pengembangan  pegawai masih minim  untuk  pengetahuan pendukung,  seperti  

perpajakan, teknis  penyusunan laporan keuangan pemerintah, pembuatan 

laporan pertanggung jawaban  dan sistem  pengendalian  internal  dan pengadaan 

barang dan jasa. 

Rahayu et al. (2015) berdasarkan prinsip umum unsur  pengendalian 

internal lembaga zakat, pengendalian internal Lembaga Manajemen Infaq (LMI) 

Cabang Magetan membutuhkan perbaikan pada struktur organisasi  khususnya 

pada bagian keuangan, dan prosedur pencatatan yang berkaitan dengan 

kelengkapan dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran. 

Habibie (2013) secara keseluruhan, pengendalian internal terhadap piutang  

usaha pada PT.Adira manado berjalan efektif, di mana manajemen perusahaan 

sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian interen, di sisi lain 

terdapat beberapa prosedur yang belum mencerminkan konsep pengendalian 

internal. 
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Hamel (2013) sistem pengendalian internal unsur lingkungan pengendalian 

pada  PT Nusantara Surya kurang efektif diakibatkan berikut ini: a. Kurangnya 

pemeriksaan yang dilakukan audit internal untuk mengatasi praktek pelaporan 

keuangan dan membantu struktur keuangan dalam menyelesaikan fungsi 

pertanggung jawaban, sehingga dapat membuka peluang terjadinya kecurangan, 

b. Tidak adanya filosofi perusahaan yang dapat menuntun perusahaan dan 

karyawan  lebih  memahami arah tujuan perusahaan, serta menyebabkan adanya 

parameter bagi karyawan dan perusahaan. 

Pakadang (2013) Rumah Sakit Gunung Maria di Tomohon telah memadai 

sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal kecuali untuk penilaian 

resiko dan pemantauan masih perlu diperhatikan 

Dilihat dari hasil kesimpulan penelitian terdahulu. Hubungan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adala peneliti sama-sama membahas tentang system 

pengendalian internal (SPI) pada fungsi penerimaan kas dan sistem 

pengendalian internalnya, akan tetapi penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

berbeda pada objek penelitiannya. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2002) menyatakan bahwa, “Sistem Pengendalian 

Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, 

dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi” 
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Menurut (Fees 2000), “Pengendalian Internal (internal control) merupakan 

kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, 

memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-

undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.” 

1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal  

Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan 

dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan atau lembaga, dan 

meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan atau lembaga 

sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Pengendalian internal disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Manajemen merancang 

sistem pengendalian internal yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini 

(Mulyadi, 2001): 

1.  Menjaga harta kekayaan perusahaan 

Bila sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka akan dapat 

mengantisipasi teriadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan 

penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan. 

2.  Mengecek keakuratan data akuntansi 

Keandalan data/informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat 

dipercayanya data akuntansi. 
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3.  Mendorong efisiensi 

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan 

memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan 

hasil yang sebaik-baiknya. 

4.  Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem 

pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan 

dipatuhi oleh seluruh karyawan. 

1.2.3 Perkembangan Sistem Pengendalian Internal 

Berdasarkan modul sistem pengendalian internal yang diterbitkan oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2009 

dijabarkan bahwa usaha pengembangan atas pengertian sistem pengendalian 

internal, tidak terlepas dari peranan berbagai organisasi profesi akuntan dan 

auditor di Amerika Serikat, yaitu American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), American Accounting Association (AAA), The Institute 

of Intern Auditors (IIA), Institute of Management Accountants (IMA), dan 

Financial Executives Institute (FEI).  

Pada awalnya sistem pengendalian internal dipandang sebagai sesuatu 

yang sifatnya statis. Tahun 1949, Securities and Exchange Commision (SEC) 

mensyaratkan perlunya suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang 

memadai terhadap penyajian laporan keuangan yang bebas dari penyimpangan 

dan kesalahan saji yang material. Tahun 1958, The Committee on Auditing 
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Procedure (CAP) dalam Statement of Auditing Procedures (SAP) No. 29, 

mendefinisikan sistem pengendalian internal dengan karakteristik rencana 

organisasi dan semua metode dan prosedur yang terbagi menjadi accounting 

controls yang secara langsung ditujukan untuk menjaga aset dan keandalan 

pencatatan keuangan dan administrative controls yang ditujukan untuk efisiensi 

operasional dan kepatuhan kepada kebijakan manajemen.  

Kemudian ada juga yang mendefinisikan pengendalian internal sebagai 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diciptakan oleh manajemen 

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat 

dicapai. Konsep ini terakhir dikembangkan oleh American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) melalui Statement of Auditing Standard (SAS) 

No.55 Tahun 1988. Dalam konsep ini dikenal tiga komponen struktur 

pengendalian intern: 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Sistem Akuntansi 

3. Prosedur pengendalian.  

Perkembangan selanjutnya, sistem pengendalian internal dipandang 

sebagai suatu hal yang bersifat dinamis. Pengendalian intern mengalami 

perubahan konsep yang tidak hanya mencakup rangkaian kegiatan dan prosedur, 

namun suatu proses integral yang dipengaruhi oleh setiap orang di dalam 

organisasi sebagai upaya manajemen organisasi mengantisipasi ketidakpastian 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Konsep ini dikembangkan oleh 

Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO) 
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tahun 1992 yang tertuang dalam “Intern Control-Integrated Framework”. 

Karakter pengendalian internal bergeser dari hard control menuju soft control. 

Hal ini ditandai dengan peningkatan produktifitas, efisiensi, dan 

efektivitas tidak hanya melalui prosedur dan mekanisme pengendalian tetapi 

juga dengan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, nilai etika, dan penyatuan 

pandangan atas visi, misi, dan strategi organisasi. Ciri yang paling berpengaruh 

pada efektivitas pengendalian adalah proses itu sendiri, sehingga membawa 

konsekuensi bahwa kesadaran akan pentingnya pengendalian tidak boleh hanya 

menjadi tanggung jawab top management namun tersebar kepada seluruh 

anggota organisasi, tidak hanya sampai kepada unit dan bagian organisasi 

terkecil, tetapi sampai ke individu.  

Seluruh anggota organisasi harus memandang pengendalian sebagai alat 

untuk mencapai tujuan sehingga tanggung jawab atas penerapan pengendalian 

intern ini menjadi kewajiban bersama. Dengan suatu pemahaman bahwa 

pengendalian dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, maka bentuk, luas, dan kedalaman pengendalian 

tergantung pada tujuan dan ukuran organisasi. 

Pada tahun 2001, International Organization of Supreme Audit 

Instituitions (INTOSAI), suatu Komite Internasional di bidang pengembangan 

internal control sektor publik yang beranggotakan Bolivia, Perancis, Hongaria, 

Lithuania, Belanda, Rumania, United Kingdom, United States of America, dan 

Belgia sebagai ketua komite, serta negara-negara berkembang membuat 

exposure draft yang berjudul “Guidelines for Intern Control Standars for the 
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Public Sector” yakni penerapan konsep pengendalian internal untuk sektor 

publik.  

Menurut INTOSAI (Budapest, 2004), sistem pengendalian internal 

bersifat menyeluruh, tidak terpisah-pisah, dengan pengertian bahwa dalam 

pelaksanaannya tidak hanya dipengaruhi oleh manajemen, tetapi seluruh 

pegawai yang ada dalam organisasi tersebut memiliki tanggung jawab yang 

sama untuk menciptakan pengendalian internal, dengan tujuan untuk mengatasi 

risiko yang telah terjadi maupun untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko 

di masa yang akan datang.  

Pengendalian internal juga bertujuan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif, 

pemenuhan akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang 

berlaku, serta pengamanan aset dari kehilangan dan kerusakan. Selain definisi di 

atas, General Accounting Office (GAO) tahun 1999 mendefinisikan sistem 

pengendalian intern sabagai berikut: “ An integral component of an 

organization’s management that provides reasonable assurance that the 

following objectives are being achived: 

1. Effectiveness and efficiency of operations; 

2. Reliability of financial reporting; and 

3. Compliance with applicable laws and regulations”. 

Dalam US GAO juga mengemukakan cara atau alat yang digunakan 

untuk melaksanakan fungsi pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi 

antara lain organisasi, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatab, 
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pelaporan, dan review intern yang bersifat integral dan saling mendukung antara 

komponen yang satu terhadap yang lainnya. 

1.2.4 Unsur Sistem Pengendalian Internal 

 Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Strukur organisai merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada 

prinsip-prinsip berikut ini: 

a) Harus dipisahkannya fungsi –fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 

wewenang untuk melaksakan suatu kegiatan (misalnya pembelian).  

b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

Untuk melaksanakan transaksi pembelian dalam perusahaan misalnya 

fungsi yang dibentuk adalah: fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi 

penerimaan, dan fungsi akuntansi, dengan fungsinya masing-masing 

sebagai berikut: 

- Fungsi gudang (merupakan fungsi penyimpanan): mengajukan 

permintaan pembelian dan menyimpan barang yang tealh diterima oleh 

fungsi penerimaan. 
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- Fungsi pembelian (merupakan funsgi operasi): melaksanakan 

pemesanan barang kepada pemasok. 

- Fungsi penerimaan (merupakan fungsi operasi): menerima atau 

menolak barang yang diterima dari pemasok. 

- Fungsi akuntansi (merupakan funsgi pencatatan): mencatat utang yang 

timbul dari transaksi pembelian dalam kartu utang dan mencatat 

persediaan barang yang diterima dari transaksi pembelian dalam kartu 

persediaan. 

 Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

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

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. 

Prosedur pencatatan transaksi pembelian diatur sebagai berikut: 

  Fungsi akuntansi melakukan pencatatan terjadinya kewajiban 

(utang) kepada pemasok atas dasar bukti kas keluar yang didukung oleh 

dokumen-dokumen: surat permintaan pembelian, surat order pembelian, 

laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok yang dihasilkan 

melalui system otorisasi tersebut di atas. 

 Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

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 

pelaksanaanya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh 

perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: 

a) Penggunaan formulir bernomer urut tercetak yang pemakaianya harus 

dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 

b) Pemeriksaan mendadak  

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 lain. 

d) Perputaran jabatan 

e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

f) Secara periodic diadakanya pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatanya. 

g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. 

 Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.  

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik 

yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang 

melaksanakanya. Di antara unsur pengendalian internal yang lain, unsur 

mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling 



17 
 

penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, 

unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, 

dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan 

yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan 

dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: 

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

1.2.5 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut (Agoes 2004) ada lima komponen utama dalam sistem 

pengendalian internal, diantaranya sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Merupakan corak suatu organisasi yang dapat mempengaruhi kesadaran 

personil suatu organisasi untuk melakukan pengendalian di sekelilingnya. 

Lingkungan pengendalian mempunyai 6 komponen yaitu: 

1. Integritas dan nilai etika. 

2. Komitmen terhadap kompetisi. 

3. Berperannya dewan komisaris dan komite audit. 

4. Struktur organisasi. 

5. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. 

6. Kebijakan terhadap praktik sumber daya manusia. 
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b. Penaksiran Resiko 

Suatu proses untuk mengidentifikasikan risk/ancaman yang muncul akibat 

dari aktivitas operasi perusahaan. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Merupakan arahan terhadap kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan para personilnya. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Adanya informasi yang dihasilkan sistem akuntansi yang terdiri metode dan 

catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan 

melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva 

= utang dan ekuitas yang bersangkutan. 

e. Pemantauan 

Proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu 

yang meliputi penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan 

pengambilan tidakan koreksi. 

1.3 Kas 

1.3.1 Pengertian Kas 

Menurut (Mulyadi 2008) kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan uang 

kertas), pos wesel,  certifed  check,  chasier’  chek,  cek  pribadi,  dan  bank  

draft,  serta  dana  yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi 
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oleh bank atau perjanjian yang lain. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri 

dari dua unsur yaitu: 

1. Kas di tangan perusahaan, yang terdiri dari: 

a) Penerimaan kas yang belum disetor ke bank, yang berupa uang    tunai, 

pos wesel, certifed check, chasier’ check, cek pribadi, dan bank draft. 

b) Saldo  dana  kas  kecil,  yang  berupa  uang  tunai  yang  ada  di  tangan 

pemegang dana kas kecil. 

2. Saldo dana kas kecil, yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. 

Definisi kas menurut (Baridwan 2002) adalah sebagai berikut:  

Kas merupakan salah satu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai 

ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling 

lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan 

pihak luar selalu mempengaruhi kas. Daya beli uang bisa berubah-ubah 

mungkin naik atau turun tetapi penurunan daya beli ini tidak akan 

mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas. 

1.3.2 Prosedur Internal terhadap Kas  

Pengendalian intern yang baik terhadap kas memerlukan prosedur-prosedur 

yang memadai untuk melindungi penerimaan kas maupun pengeluaran kas. 

Dalam merancang prosedur-prosedur tersebut hendaknya diperhatikan tiga 

prinsip pokok pengendalian: 

1. Terdapat pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang 

bertanggungjawab menangani transaksi kas dan menyimpan kas  tidak 

merangkap sebagai petugas pencatatan transaksi kas 
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2. Semua penerimaan kas hendaknya disetorkan seluruhnya ke bank secara 

harian 

3. Semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek 

kecuali untuk pengeluaran yang kecil jumlahnya dimungkinkan untuk 

menggunakan uang tunai, yaitu melalui kas kecil Prosedur-prosedur yang 

digunakan untuk mengawasi kas, bisa berbeda-beda antara perusahaan 

yang satu dengan perusahaan lainnya. Hal ini tergantung pada berbagai 

faktor, seperti besarnya perusahaan, jumlah karyawan, sumber-sumber 

kas, dan sebagainya. 

Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai sebaiknya 

dilakukan dengan melalui kas register pada saat transaksi penjualan terjadi. 

Pengawasan atas penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai dan 

penerimaan kas melalui kas, merupkan hal yang penting akan tetapi kecurangan 

atau penyelewengan biasanya jarang terjadi melalui transaksi penerimaan kas, 

melainkan melalui pengeluaran kas atau dengan menggunakan faktur fiktif 

(palsu). Oleh karena itu pengawasan atas pengeluarn kas sama pentingnya atau 

bahkan kadang-kadang lebih penting daripada penerimaan kas. 

1.3.3 Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, system penerimaan kas 

dari penjualan tunai mengharuskan (1) penerimaan kas dalam bentuk tunai harus 

segera disetorkan ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain 

selain kasir untuk melakukan internal check. (2) penerimaan kas dari penjualan 
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tunai dilakukan dengan menggunakan transaksi kartu kredit yang melibatkan 

bank kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. 

1. Fungsi yang terkait dalam penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu: 

a. Fungsi penjualan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi 

faktor penjualan tunai, dan menyerahkan faktor tersebut kepada pembeli 

untuk kepentingan pembayaran barang ke fungsi kas. 

b. Fungsi kas  

Fungsi kas bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 

c. Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh 

pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

d. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini brtanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan membuat laporan keuangan. 

e. Fungsi pengiriman  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar oleh pembeli. 

2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

adalah: 

a. Faktor penjulan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai 

informasi yang dipersiapkan oleh menejemen mengenai transaksi penjualan. 
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b. Pita register kas (cash register tape). Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas 

dengan cara mengoperasikan mesin register kas (cash register). 

c. Credit cash sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bamk 

yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan (disebut 

merchant) yang menjadi anggota kartu kredit. 

d. Bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari 

perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. 

e. Faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan 

COD 

f. Bukti setoran bank dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti setor 

kas ke bank. 

g. Rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakna oleh fungsi 

akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu 

periode. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan. 

a. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi 

untuk mencatat dan meringkas penjualan. 

b. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. 

c. Jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal 

yang digunakan fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang 

dijual. 
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d. Kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai 

kartu yang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya 

harga pokok produk yang dijual. 

e. Kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk dalam catatan akuntansi karena 

hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan digudang. 

4. Jaringan yang membentuk sistem. 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

adalah sebagai berikut: a. prosedur order penjualan; b. prosedur penerimaan kas; 

c. prosedur penyerahan barang; d. prosedur pencatatan penjualan tunai; e. 

prosedur penyetoran ke bank; f. prosedur pencatatan penerimaan kas; g. prosedur 

pencatatan harga pokok penjualan. 

5. Sistem pengendalian internal terhadap sistem penerimaan kas secara tunai. 

a. Struktur organisasi 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

2. Fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi. 

3. Transaksi penjualan harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, 

fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 

1. Penerimaan order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

2. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap 

lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan tunai pita register kas 

pada faktur tersebut. 
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3. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi 

dari bank penerbit kartu kredit. 

4. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

membubuhkan cap “sudah diserhkan“ pada faktur penjualan tunai. 

5. Pencatatan kedalam catataan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

6. Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang 

diberi wewenang untuk kas. 

c. Praktik yang sehat  

1. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaianya dipertanggung 

jawabkan oleh fungsi penjualan. Penggunaan faktur penjualan bernomor 

urut tercetak akanmemudahkan di dalam pemeriksaan transaksi. 

2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank 

pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja 

berikutnya. 

3. Penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodic dan 

secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

2.3.4 Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang 

Penerimaan kas dari piutang berasal dari penjualan secara kredit. 

Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari 

piutang mengharuskan: 
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1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara 

pemindahbukuan melalui rekening bank. 

2. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke 

bank dalam jumlah penuh. 

Prosedur penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui tiga cara, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Melalui penagihan perusahan, 

2. Melalui pos, 

3. Melalui lock box collection plan. 

Sistem penerimaan dari piutang melibatkan beberapa fungsi yang terkait, 

yaitu: 

1. Fungsi seketariat 

Bertanggung jawab dalam menerima cek dan surat pemberitahuan melalui 

pos dari para debitur perusahaan dan bertugas membuat daftar surat 

pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek 

dari para debitur. 

2. Fungsi penagihan  

Bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur perusahan 

berdasarkan daftar piutang yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3. Fungsi kas 

Bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi seketariat (jika 

penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos) atau dari fungsi 

penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui 
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penagihan perusahaan). Fungsi kas juga bertanggung jawab untuk 

menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut dengan segera 

ke bank dalam jumlah penuh. 

4. Fungsi akuntansi  

Bertanggung jawab dalam  pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam 

jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 

5. Fungsi pemeriksaan internal 

Bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di 

tangna fungsi kas secara periodik. Selain itu juga bertanggung jawab dalam 

melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari pitang. 

A. Surat pemberitahuan  

B. Daftar surat pemberitahuan  

C. Bukti setor bank 

D. Kuitansi 

Unsur pengendalian internal dalam sistem penerimaan kas dari piutang 

disajikan sebagai berikut: 

Organisasi: 

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
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3. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas  

nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet). 

4. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang 

yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

5. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian 

piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari 

debitur. 

Praktek yang sehat  

6. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara perhitungan kas 

dan disetor ke bank dengan segera. 

7. Para penagiha dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond insurance). 

8. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasir maupun di 

tangan penagih perusahaan), harus diasuransikan (cash in safe dan cash in 

transit insurance). 

(Mulyadi; 1993). 


