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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Wulandari (2009) menyatakan bahwa dalam melakukan sistem 

pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sudah sesuai 

dengan prinsip pengendalian internal yang baik, hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

a) struktur organisasi yang telah dimiliki oleh perusahaan umum pegadaian 

cabang blimbing malang sudah terbagi dengan jelas antara fungsi-fungsi yang ada 

dengan tugas yang dimiliki oleh masing-masing fungsi tersebut. b) sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem 

otorisasi dari pejabat pada perusahaan umum pegadaian cabang blimbing ini 

sudah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Hal ini telah dibuktikan oleh 

perusahaan umum pegadaian cabang blimbing malang, dimana pada bagian 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

telah terpisahkan, dalam hal ini mutu karyawan telah menduduki atau benar-benar 

berkompeten di bidangnya sehingga dapat menghasilkan pertanggung jawaban 

yang dapat dihandalkan. c) praktek yang seha. Di dalam lingkungan internal 

organisasi Perum Pegadaian Cabang Blimbing ini sudah terjadi praktek yang 

sehat. 

Kojongian (2012) menyatakan bahwa sistem akuntansipenerimaan dan 

pengeluaran kas pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Malang telah efektif 

karena telahsesuai dan memenuhi unsur-unsur pokok suatu sistem akuntansi, yaitu 

formulir, catatan, laporan dan prosedur.Sistem yang telah digariskan dan disusun 
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oleh perusahaan telah diterapkan oleh semua fungsi organisasi yangterkait dalam 

pelaksanaan operasional sehari-hari.Unsur-unsur yang diperlukan dalam 

pengendalian interntermasuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang 

memadai telah dapat dilaksanakan dengan baik. 

Budi (2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terhadap 

penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip 

pengendalian internal, meskipun ada beberapa hal yang masih harus dilakukan 

pengembangan sistem ataupun penambahan kebijakan agar bisa terus menjalankan dan 

meningkatkan usaha perhotelannya menjadi lebih baik dari yang ada sekarang. 

Meiliyani (2014) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 

Newstart Hotel dan Healthy Life Style ini, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas secara 

keseluruhan telah sesuai dengan prinsip pengendalian internal yang baik. 

Silviana (2012) menyatakan bahwa sistempenjualan dan penerimaan kas 

telah dilaksanakan dengan baik, ini ditunjang oleh karyawan perusahaan 

yangmemiliki keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, adanya prosedur 

otorisasi yang memadai atassemua transaksi yang menyangkut penjualan kredit 

dan penerimaan kas dari piutang, penggunaan formulir yangbaik dengan nomor 

urut tercetak dan pendistribusian formulir sesuai dengan kebutuhan setiap bagian 

yangterkait, catatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang berwenang 

berdasarkan dokumen penerimaan kas yang disetor ke bank pada hari kerja. 

Dari hasil kesimpulan secara keseluruhan sudah sesuai dengan sistem 

pengendalian internal yang baik.Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang penerapan sistem 



7 
 

 
 

pengendalian internal terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran 

kas.Sedangkan perbedaannya adalah objek atau sumber penelitian. 

 

B. Landasan Teori 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Widjajanto (2001) Sistem Informasi Akuntansi merupakan susunan 

berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan yang 

didesain untuk mentranformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan yang 

akurat sehingga dapat bermanfaat bagi pemakai informasi keuangan.Informasi keuangan 

yang akurat juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang efektif dan 

efisien.Mulyadi (2008) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi, 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untukmenyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. Setiap sistem terdiri dari blok-blok yang membentuk sistem, misalnya blok 

masukan yang berisi informasi, metode dan media yang digunakan untuk mengolah data 

dan blok keluaran yang berupa informasi yang dihasilkan untuk tingkat manajemen dan 

pemakai informasi keuangan baik pihak internal maupun pihak external. 

1. Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Mulyadi (2008) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari: 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi.Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan 

formulir ini peristiwa yang sering terjadi dalam organisasi direkam 

(didokumentasikan) di atas secarik kertas. 
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b. Jurnal  

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. 

c. Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan 

untuk meringkas data yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-

unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

d. Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary 

ledger).Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam 

buku besar. 

e. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok produksi, 

laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, 

daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya. 

2. Tujuan Umum Pengembangan Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2008) tujuan umum pengembangan sistem akuntansi terdiri dari: 
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a. Biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi untuk 

menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

3. Pengertian SPI 

Widjajanto (2001) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal 

merupakan suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta 

metode dan ukuran yang ditetapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk 

mengamankan aktiva perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data 

akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong agar kebijakan manajemen 

dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi. Pengendalian internal bertujuan untuk 

menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap 

kecurangan, pemborosan dan pencurian yang dilakukan oleh pihak dalam 

maupun luar perusahaan.Selain itu pengendalian internal juga harus dapat 

memudahkan pelacakan kesalahanbaik yang disengaja maupun tidak, sehingga 

memperlancar proses audit. Agar dapat berjalan efektif, pengendalian internal 

memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam 

organisasi.Setiap fungsi harus ada penanggungjawabnya secara 

khusus.Tujuannya adalah agar setiap karyawan dapat mengkonsentrasikan 

perhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak 

ada suatu fungsi yang tidak tertangani. 
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4. Tujuan SPI 

Widjajanto (2001) menyatakan tujuan SPI adalah untuk menjamin 

keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam 

perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 

Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasi terutama untuk mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

5. Unsur-unsur SPI 

Menurut Widjajanto (2001) agar dapat berjalan baik, suatu sistem 

pengendalian internal harus memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secra 

tegas. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan pembagian tanggung jawab 

menurut fungsi dan hirarkis.Penyusunan struktur organisasi dengan 

demikian harus memperhitungkan semua fungsi yang ada dalam 

perusahaan dan kemudian membagi habis fungsi-fungsi tersebut kepada 

pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkannya. 

Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menyusun suatu struktur 

organisasi adalah: 

1) Harus ada pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan dan 

penyimpanan atau pengelolaan. 

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 
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Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas (job 

description) yang mengatur tentang tugas, hak, wewenang masing-masing 

pejabat beserta seluruh jajaran sesuai fungsinya. Uraian tugas tersebut juga 

harus didukung oleh petunjuk prosedur dalam bentuk peraturan-peraturan 

pelaksanaan tugas di dalamnya dimuat prosedur pelaksanaan suatu 

kegiatan disertai dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang 

berwenang untuk mengesahkan suatu kegiatan.Agar prosedur dan 

peraturan-peraturan tersebut ditaati dengan mudah, dapat digunakan bagan 

alir prosedur (procedure flowchart) dan didukung oleh formulir-

formulir.Formulir memperlancar kepatuhan terhadap peraturan karena 

memuat ruang-ruang khusus yang hanya bisa diisi oleh pihak yang 

berwenang. 

c. Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi.Tata cara kerja yang sehat adalah pelaksanaan kerja yang 

dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan 

pengendalian internal. Tata cara kerja yang sehat antara lain tercermin 

dalam: 

1) Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, sehingga 

penggunaannya dapat dipantau. Pemantauan diperlukan karena 

formulir berperan sebagai alat otorisasi. 

2) Pemeriksaan secara mendadak oleh objek-objek yang dianggap 

penting, misalnya jumlah kas yang tersimpan di kasir, surat-surat 

berharga dan barang-barang berharga lainnya. 

3) Rotasi jabatan antar karyawan dengan tujuan untuk memutus mata 

rantai kolusi yang ada. 
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4) Kewajiban cuti bagi karyawan untuk sementara digantikan oleh 

karyawan lain. Tujuannya adalah sama dengan rotasi jabatan, yaitu 

untuk memutus mata rantai kolusi atau mengungkapkan kecurangan 

karyawan yang cuti. 

5) Pencocokan fisik harta perusahaan dengan catatannya, dengan tujuan 

untuk menjaga ketelitian dan keandalan data di samping juga untuk 

mengungkap adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam 

pengelolaan harta perusahaan. 

6) Adanya staf pemeriksa internal (internal audit staff) yang dalam 

perusahaan disebut staf pengawas internal (SPI). Staf ini bertugas 

untuk melakukan audit, mengecek efektivitas unsur-unsur sistem 

pengendalian internal, investigasi ataupun berperan sebagai konsultan 

internal bagi unit-unit organisasi lainnya, agar hasil pengawasannya 

efektif dan objektif, SPI harus mandiri dan tidak ikut campur atau 

terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. 

7) Mekanisme saling uji antar fungsi. 

8) Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang 

dipikulnya. 

 Kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, 

pengalaman dan akhlak.Pendidikan dan pengalaman berada pada satu sisi 

dimensi karena bersifat saling mengisi.Pendidikan yang rendah dapat diisi 

oleh pengalaman yang panjang.Sebaliknya, pengalaman yang pendek 

dapat diisi oleh pendidikan yang sesuai dan panjang, meskipun dalam 

beberapa jenis pekerjaan, pengalaman yang mutlak diperlukan. 
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6. Elemen-elemen SPI 

 Bodnar dan Hopwood (2000) menjelaskan bahwa struktur pengendalian 

internal perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk 

menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat 

dicapai. Struktur pengendalian internal perusahaan terdiri dari 3 elemen yaitu: 

lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. 

Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif 

dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan atau memperbaiki 

efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu, faktor-faktor itu 

mencakup: 

a) Filosofi dan gaya operasional manajemen 

Dimulai dan diakhiri dengan filosofi manajemen. Jika pengendalian 

efektivitas dalam suatu organisasi manajemen percaya bahwa 

pengendalian itu penting, maka mereka akan melihat apakah kebijakan 

dan prosedur-prosedur pengendalian yang efektif telah diterapkan. 

b) Struktur pengendalian 

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pada otoritas dan tanggung 

jawab yang terdapat dalam perusahaan. 

c) Fungsi dewan komisaris dan anggota-anggotanya 

Dewan komisaris perusahaan merupakan penghubung antara pemegang 

saham yang merupakan pemilik perusahaan dan manajemen yang 

mengoperasikan perusahaan.Pemegang saham mempercayakan pengendalian 

atas manajemen melalui dewan komisaris dan anggota-anggotanya. 
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7. Sistem akuntansi 

Sistem akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang 

dibuat untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mencatat 

dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan 

pertanggung jawaban bagi aktiva dan kewajiban yang berkaitan, sistem 

akuntansi suatu organisasi dapat berbentuk sederhana maupun 

kompleks.Sistem-sistem informasi dirancang dan dipasang bukan hanya untuk 

menghasilkan saldo-saldo buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan 

tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen dan informasi operasional 

yang tidak berkaitan dengan akuntansi. 

8. Prosedur-prosedur pengendalian  

Merupakan kebijakan prosedur-prosedur yang tercakup dalam lingkungan 

pengendalian dari sistem akuntansi harus ditetapkan oleh manajemen untuk 

memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dapat dicapai. 

Prosedur-prosedur pengendalian memiliki beragam tujuan dan dapat 

diaplikasikan ke berbagai tingkatan dalam suatu organisasi. 

a) Pengendalian Internal pada Kas 

Jusup (1999) berpendapat bahwa pengendalian internal yang baik 

pada kas memerlukan prosedur-prosedur yang memadai untuk 

melindungi penerimaan kas maupun pengeluaran kas.Dalam merancang 

prosedur-prosedur tersebut hendaknya diperhatikan 3 prinsip pokok 

pengendalian internal. Pertama, harus ada pemisahan tugas secara tepat 

sehingga petugas yang bertanggung jawab menangani transaksi kas dan 

menyimpan kas, tidak merangkap sebagai petugas pencatat transaksi kas. 
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Kedua, semua penerimaan kas hendaknya disetorkan seluruhnya ke bank 

secara harian.Ketiga, semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan 

dengan menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran yang kecil 

jumlahnya dimungkinkan untuk menggunakan 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 

penyalahgunaan 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. 

Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka semua pengeluaran kas 

harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali untuk pengaturan 

yang jumlahnya kecil dapat dilakukan melalui kas kecil.Jika kewenangan 

unuk menandatangani cek ditujukan kepada seorang pegawai yang 

ditunjuk, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan 

pencatatan transaksi kas.Hal ini untuk mencegah adanya kecurangan 
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dalam pengeluaran kas yang tidak tampak dalam catatan.Laporan bank 

pada akhir bulan, bank biasanya mengirimkan laporan bank  bulanan 

kepada pemegang giro. Laporan tersebut berisi saldo awal dan saldo 

akhir bulan, serta daftar transaksi yang terjadi selama bulan yang 

bersangkutan. Transaksi tersebut meliputi penyetoran dan penarikan cek 

(pengambilan), serta penambahan dan pengurangan lain yang dilakukan 

bank atas rekening giro. Setoran didaftar menurut tanggal penyetorannya 

dan sedangkan cek didaftar menurut tanggal pembayarannya oleh bank. 

b) Sistem Penerimaan Kas dari Piutang 

Menurut Mulyadi (2008) sumber penerimaan kas suatu 

perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari 

debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui 

penjualan kredit.Dalam perusahaan tersebut penerimaan kas dari 

penjualan tunai biasanya merupakan sumber penerimaan kas yang relatif 

kecil.Dalam perusahaan dagang, seperti toko pengecer, sumber 

penerimaan kas berasal dari transaksi penjualan tunai.Berdasarkan sistem 

pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang 

harus menjaminditerimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh 

karyawan yang tidak berhak menerimanya. Untuk menjamin diterimanya 

kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan: 

1) Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara 

pemindah bukuan melalui rekening bank (giro bilyet). Jika 

perusahaan menerima kas hanya menerima kas dalam bentuk cek 

dari debitur, yang ceknya atas nama perusahaan, akan menjamin kas 
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yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank 

perusahaan. Pemindah bukuan juga akan memberikan jaminan 

penerimaan kas masuk ke rekening giro perusahaan. 

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

ke bank dalam jumlah penuh.Penerimaan kas dari piutang dapat 

dilakukan melalui berbagai cara: (1) melalui penagihan perusahaan, 

(2) melalui pos, (3) melalui lock box collection plan. Di antara 

berbagai cara penagihan piutang tersebut, penerimaan kas dari 

piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan pembayaran 

dengan menggunakan cek atas nama, yang secara jelas 

mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima 

pembayaran di atas cek. Dengan cek atas nama ini, perusahaan akan 

terjamin menerima kas dari debitur, sehingga kecil kemungkinan 

orang tidak berhak dapat menguangkan cek yang diterima dari 

debitur untuk kepentingan pribadinya. 

c) Fungsi yang terkait 

Mulyadi (2008) menjelaskan fungsi yang terkait dalam sistem 

penerimaan kas adalah:  

1) Fungsi sekretariat 

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat 

bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan 

melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi sekretariat bertugas 

untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar pemberitahuan 

yang diterima bersama cek dari para debitur. 
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2) Fungsi penagihan 

Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada 

debitur melalui Penagihperusahaan.Fungsi penagihan bertanggung 

jawab untuk melakukan penagih kepada para debitur perusahaan 

berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat olehfungsi 

akuntansi. 

d) Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat 

(jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melaui pos) atau dari 

fungsi penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui 

penagih perusahaan).Fungsi kas bertanggungjawab untuk menyetorkan 

kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam 

jumlah penuh. 

1) Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggungjawab dalam pencatatan penerimaan 

kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya 

piutang ke dalam kartu piutang. 

2) Fungsi pemeriksaan internal 

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksa internal 

bertanggungjawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di 

tangan fungsi kas secara periodik.Di samping itu, fungsi pemeriksa 

internal bertanggungjawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, 

untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh 

fungsi akuntansi. 
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e) Dokumen yang digunakan 

Mulyadi (2008) menyatakan bahwa dokumen yang digunakan dalam 

sistem penerimaan kas dari piutang adalah: 

1) Surat pemberitahuan  

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud 

pembayaran yang dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa 

tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur, yang disertakan 

dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan 

atau pos. Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat 

pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan 

berkurangnya piutang di dalam kartu piutang. 

2) Daftar surat pemberitahuan  

 Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi 

penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi secretariat atau fungsi 

penagihan. Jika penerimaan kas dari piutang perusahaan 

dilaksanakan melalui pos, fungsi secretariat bertugas membuka 

amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan cek, dan 

membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Jika 

penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih 

perusahaan, pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh 

fungsi penagih. 

3) Bukti setor bank 

 Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti 

penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank.Bukti setor dibuat 
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3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan 

penyetoran kas dari piutang ke bank. Dua lembar tembusannya 

diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan di cap oleh 

bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank 

diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai oleh 

fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan 

transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan 

kas. 

f) Unsur pengendalian internal dalam sistem penerimaan kas 

Menurut Mulyadi (2008) unsur pengendalian internal dalam penerimaan 

kas adalah: 

 

1) Organisasi 

a) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

b) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

a) Debitur diminta melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas 

nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet). 

b) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

bagian piutang harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang 

berasal dari debitur. 
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3) Praktik yang sehat 

a) Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan 

kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

b) Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 

c) Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan bagian kas maupun 

ditangan penagih perusahaan) harus diasuransikan. 

g) Sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan 

Mulyadi (2008) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang 

baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas 

nama atau giro bilyet. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk uang 

tunai memberikan peluang bagi penagih perusahaan melakukan 

penyalahgunaan kas hasil penagihan. Penerimaan kas dari piutang 

melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur berikut ini: 

1) Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 

kepada bagian penagihan. 

2) Bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan 

untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

3) Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan 

dari debitur. 

4) Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.  

5) Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 

6) Bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada 

debitur. 
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7) Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement  oleh pejabat yang berwenang.  

8) Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank 

debitur.  

h) Sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos 

Mulyadi (2008) menjelaskan bahwa sistem penerimaan kas dari piutang 

melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini: 

1) Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur 

pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 

2) Debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan 

melalui pos. 

3) Bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan 

dari debitur. 

4) Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. 

5) Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 

6) Bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima 

pembayaran dari debitur. 

i) Sistem penerimaan kas dari piutang melalui lock box collection plan 

Mulyadi (2008) menjelaskan penerimaan kas dari piutang melalui lock 

box collection plan dilaksanakan dengan prosedur berikut: 

1) Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur 

pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 
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2) Debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh 

tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box 

di kota terdekat. 

3) Bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat 

pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. 

4) Bank membuat daftar pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan 

surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. 

5) Bank mengurus check clearing. 

6) Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk mengkredit rekening pembantu piutang debitur yang 

bersangkutan. 

7) Bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke 

bagian kasa. 

8) Bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian 

jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. 

j) Sistem pengeluaran kas dengan cek 

Menurut Mulyadi (2008) pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan 

dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan 

dengan cek (biasanya karena jumlahnya relatif kecil) dilaksanakan 

melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu diantara 

dua sistem :fluctuating fund balance system dan imprest system.  

k) Dokumen yang digunakan 

Mulyadi (2008) mengkategorikan dokumen yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah : 
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1) Bukti kas keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada 

bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut.di 

samping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang 

dikirim kepada kreditur yang berfungsi pula sebagai dokumen sumber 

bagi pencatatan berkurangnya utang. 

2) Cek  

Dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang 

digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran 

sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum 

pada cek. 

3) Permintaan cek 

Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang 

memerlukan pengerluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat 

bukti kas keluar.Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa 

pembayaran uang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang 

memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi 

(bagian utang) untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar.Bukti 

kas keluar ini dibuat sebagai perintah kepada fungsi keuangan untuk 

membuat cek sebesar jumlah yang tercantum di dalam dokumen 

tersebut. 

l) Catatan akuntansi yang digunakan 

Mulyadi (2008) membagi catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

akuntansi pengeluaran kas dengan cek sebagai berikut: 
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1) Jurnal pengeluaran kas 

Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk 

mencatat transaksi pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas 

digunakan jurnal pengeluaran kas. 

2)  Register cek 

Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi 

untuk mencatat pembelian digunakan dua jurnal: register bukti kas 

keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk 

mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk 

mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk 

mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran 

para kreditur perusahaan atau pihak lain. 


