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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penggalian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk 

memperjelas penelitian yang telah dilakukan serta membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas akan dibahas 

dibawah ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosita (2005) tentang sistem akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia cabang 

Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia sudah baik namun jika 

dibandingkan dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia, maka sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di PT. Pelayaran 

Nasional Indonesia masih belum cukup baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dkk (2015) tentang analisis sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas guna mendukung 

pengendalian intern perusahaan pada PT. Tambora Mulyorejo Malang. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perangkapan fungsi 

piutang, dokumen belum semua bernomor urut tercetak dan kurang rapinya 

penulisan formulir serta masih ada formulir yang kurang efektif. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Dayani (2013) tentang penerapan sistem 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada BMT As-Salam. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini adalah sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada pada BMT 

As-Salam sudah berjalan dengan baik dan sudah efektif. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil pengujian kepatuhan dimana DUPL=AUPL adalah 5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi (2014) tentang sistem akuntansi 

penerimaan kas PT. Sukses Niaga Solusindo Salatiga. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa prosedur penerimaan kas dari penerimaan secara tunai dan 

piutang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam sistem informasi akuntansi 

yang dinyatakan oleh Mulyadi (2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2015) tentang evaluasi sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas pada KP-RI Harapan Plumpang Tuban. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada 

KP-RI Harapan Plumpang sudah baik namun ada beberapa kekurangan dan 

kelemahan seperti adanya perangkapan tugas dari bagian accounting dan kasir, 

dokumen yang digunakan untuk sistem pengeluaran kas belum tercetak secara 

urut, manajer tidak dilibatkan dalam otorisasi, dan tidak adanya perputaran fungsi 

karyawan sehingga ditakutkan akan terjadi kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) tentang analisis sistem dan 

prosedur akuntansi penjualan dan penerimaan kas dalam upaya meningkatkan 
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pengendalian intern pada PT. Enseval Putra Megatrading Tbk Malang. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penjualan kredit serta penerimaan kas 

yang diterapkan secara keseluruhan sudah cukup menunjang pengendalian intern 

karena unsur-unsur pengendalian intern sebagian besar telah terpenuhi. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Kieso et al (2010) akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri dari 

tiga aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses 

identifikasi ini terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari 

aktivitas ekonomi yang relevan. Menurut Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi 

adalah kumpulan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian 

rupa untuk menghasilkan informasi keuangan sehingga memudahkan pengelolaan 

perusahaan. Sistem informasi akuntansi  memproses berbagai transaksi keuangan 

dan tansaksi non keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan 

transaksi keuangan (Hall, 2007:10). Sistem informasi akuntansi terdiri atas tiga 

subsistem yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar, dan sistem 

pelaporan manajemen. 

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu kumpulan struktur dan prosedur 

berbasis teknologi informasi, yang bekerja bersama, dengan tujuan untuk 

mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi 

stakeholder (Mulyani, 2014). Tentu saja keberadaan sistem informasi akuntansi 

sebagai sebuah perangkat sistem informasi, harus menciptakan nilai tambah 
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tersendiri bagi pemakainya. Keberadaan sistem informasi seharusnya menjadi 

sebuah investasi untuk sebuah entitas, bukan sebagai beban. Salah satu peran dari 

sistem informasi dalam menciptakan nilai diantaranya adalah meningkatkan 

efisiensi biaya dan keakuratan catatan perusahaan. 

Pada dasarnya sesuatu dapat dikatakan sebagai sistem jika memenuhi dua 

syarat. Pertama adalah mempunyai bagian-bagian yang saling terkait dan 

berhubungan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian 

tersebut disebut dengan prosedur atau subsistem. Agar sistem mampu berjalan 

secara efisien dan efektif, subsistem-subsistem tersebut harus saling berkaitan 

antara satu dengan yang lain. Keterkaitan ini dapat tercapai melalui komunikasi 

informasi yang relevan antar subsistem (Widjajanto, 2001:2). 

Syarat yang kedua yaitu suatu sistem harus memiliki tiga unsur yaitu input, 

proses, dan output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana 

sistem itu beroperasi. Output merupakan tujuan atau sasaran yang diharapkan dari 

sistem tersebut. Proses merupakan aktivitas yang mengubah input menjadi output 

(Widjajanto, 2001:3).  

Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi, akan digunakan 

oleh para pengambil keputusan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Sistem Informasi 

Akuntansi mewujudkan hal tersebut dengan fungsinya secara manual maupun 

komputerisasi. Informasi yang disediakan Sistem Informasi Akuntansi berkisar 

pada, informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi organisasi yang 

lebih bersifat keuangan. 
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Menurut Romney (2003:3) tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah 

untuk: 

1. Menyediakan informasi yang lebih berkualitas atau untuk 

meningkatkan sistem pengendalian intern 

2. Mengubah data keuangan menjadi informasi yang berguna bagi 

pihak manajemen. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk aset-aset entitas. 

2. Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh 

kedalam bagian-bagian yang lebih kecil di dalam sistem itu sendiri untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan, dan 

juga kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan (Jogiyanto, 

2004:129). Analisis sistem merupakan sebuah proses intelektual yang dilakukan 

oleh seorang analis bersamaan dengan dikumpulkannya fakta di lapangan (Hall, 

2002:253). Analisis sistem pada kenyataannya merupakan proses yang melibatkan 

dua langkah yaitu survei terhadap sistem yang ada saat ini dan kemudian analisis 

kebutuhan pemakai. Seorang analis harus benar-benar paham masalah bisnis 

sebelum dia merumuskan sebuah solusi. Analisis yang tidak lengkap akan 

menghasilkan solusi yang tidak lengkap pula ataupun cacat (Hall, 2002:249). 

Sebuah analisis sistem menghasilkan suatu laporan yang disebut laporan 

analisis sistem. Persiapan dibuatnya sebuah laporan analisis sistem merupakan 

peristiwa-peristiwa yang menandai ditutupnya analisis sistem. Laporan ini 

menyajikan temuan-temuan survei, masalah-masalah yang diidentifikasi dalam 
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sistem yang digunakan saat ini, kebutuhan pemakai, dan kebutuhan sistem baru 

kepada pihak manajemen atau dalam hal ini komite pengawas (Hall, 2002:253). 

Tujuan dari dilakukannya analisis sistem adalah untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pemakai dan juga kebutuhan dari sistem yang baru (Hall, 2002:253). 

Tahap analisis sistem ini dilakukan setelah tahap perencanaan sistem (system 

planning) dan sebelum tahap desain sistem (system design). Tahap ini merupakan 

tahap kritis karena kesalahan pada tahap ini maka tahap selanjutnya juga akan 

mengalami kesalahan dan sistem yang baru tidak akan bisa berjalan dengan 

maksimal (Jogiyanto, 2004:129). 

3. Langkah-langkah Analisis Sistem 

Pada tahap analisis sistem ini, penelitian atau pengumpulan fakta yang 

dilakukan oleh analis sistem merupakan penelitian terperinci (detail).  

Menurut Jogiyanto (2004:130) pada tahap ini langkah-langkah dasar yang 

harus dilakukan oleh analis sistem adalah sebagai berikut: 

1. Identify, mengidentifikasi masalah. 

Mengidentifikasi atau mengenal masalah merupakan langkah pertama 

yang dilakukan oleh analis padah tahap analisis sistem. Masalah dapat 

didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang hendak dipecahkan dan 

ditemukan solusinya. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran atau tujuan 

dari sistem tidak dapat tercapai  (Jogiyanto, 2004:133). 

Tugas-tugas analis sistem yang harus dilakukan pada langkah pertama 

ini yaitu mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik 
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keputusan, dan mengidentifikasi personil-personil kunci (Jogiyanto, 

2004:133). 

2. Understand, memahami dari kerja sistem yang ada. 

Langkah kedua dari tahap analisis sistem adalah memahami kerja dari 

sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari 

bagaimana sistem yang ada saat ini beroperasi. Analis sistem perlu 

mempelajari apa dan bagaimana sistem yang ada beroperasi sebelum 

mencoba untuk menganalisis permasalahan, kelemahan, dan kebutuhan 

pemakai sistem untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan (Jogiyanto, 

2004:138). Dalam melakukan analisis, analis dapat memperoleh data 

melalui proses wawancara, observasi, dan pengambilan sampel. 

Langkah kedua ini terdiri dari beberapa tugas yang perlu dilakukan 

oleh seorang analis yaitu (Jogiyanto, 2004:139):  

 Menentukan jenis penelitian 

 Merencanakan jadwal penelitian 

 Mengatur jadwal observasi 

 Mengatur jadwal wawancara 

 Mengatur jadwal pengambilan sampel 

 Membuat penugasan penelitian 

 Membuat agenda wawancara 

 Mengumpulkan hasil penelitian 
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3. Analyze, menganalisis sistem. 

Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Analis sistem perlu menganalisis 

masalah yang ada untuk kemudian menemukan solusi dan juga penyebab 

dari masalah tersebut. Pada tahap ini analis biasanya melakukan analisis 

pada dokumen, pengukuran pekerjaan, keandalan, teknologi, laporan, dan 

lain sebagainya (Jogiyanto, 2004:145-149). 

4. Report, membuat laporan hasil analisis. 

Ini merupakan langkah terakhir dari proses analisis sistem. Analis 

membuat laporan hasil analisis yang ditujukan kepada steering committe 

yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak manajemen. Pihak 

manajemen akan mempelajari hasil temuan dari analis sistem yang disajikan 

dalam laporan ini. 

Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada pihak manajemen 

adalah pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan dan juga 

meluruskan apa yang telah dianalisis oleh analis tetapi tidak sesuai menurut 

manajemen. 

4. Pengendalian Internal 

Pengendalian internal adalah rencana dan metode yang digunakan oleh 

sebuah organisasi untuk menjaga asset, menghasilkan informasi yang akurat dan 

dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya 

peraturan dari manajemen (Krismiaji, 2010). Pengendalian intern harus dipandang 

sebagai sebuah sistem yang lebih besar dan tidak sebagai sistem itu sendiri, 
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sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengendalian intern itu menjadi jelas, 

efektif, dan tidak menyesatkan (Bodnar dan Hopwood, 2000:199). 

Aspek terpenting dalam sistem informasi akuntansi mungkin adalah bahwa 

sistem itu berjalan dalam struktur pengendalian intern perusahaan. Struktur 

pengendalian intern menyarankan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh 

entitas untuk mengatur dan menjalankan aktivitas dari entitas tersebut (Bodnar 

dan Hopwood, 2000:8). Pengendalian dapat menjamin bahwa kebijakan dan 

pengarahan-pengarahan dari manajemen cukup memadai dan baik. Pengendalian 

intern yang baik merupakan faktor kunci dalam manajemen sebuah entitas yang 

baik (Bodnar dan Hopwood, 2000:8). 

Diterapkannya pengendalian internal pada suatu entitas setidaknya dapat 

membantu untuk memastikan bahwa aktivitas operasi dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan diawal. Pengendalian internal juga dapat 

mencegah dan meminimalisir adanya kecurangan. Pengendalian internal 

dikatakan memuaskan jika memenuhi beberapa syarat berikut ini: 

a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tepat. 

b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang 

berguna dalam melakukan pengawasan terhadap harta aset, utang, 

pendapatan, dan biaya. 

c. Praktek yang sehat harus dilakukan oleh setiap fungsi dalam 

menjalankan tugas. 
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d. Kemampuan setiap pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab yang 

diperoleh. 

5. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Efektivitas menurut Halim dan Kusnadi (2014:130) adalah ukuran berhasil 

atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut 

mampu mnencapai tujuannya, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah 

berjalan secara efektif. Dalam sistem informasi akuntansi, efektivitas dari suatu 

sistem dilihat dari bagaimana pengendalian internal yang dijalankan oleh 

organisasi tersebut dalam mendukung sistem informasi akuntansi untuk mencapai 

tujuannya. Melalui pengendalian yang tepat ini organisasi dapat memperoleh 

informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang aktivitas operasi 

perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan bagi manajemen. 

6. Input Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

a. Sistem Penerimaan Kas 

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan yang dibuat 

untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai macam 

sumber seperti penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman balik, dan setoran 

modal baru. Tetapi, penerimaan kas perusahaan biasanya berasal dari dua sumber 

utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari 

pelunasan piutang atau penjualan kredit (Sujarweni, 2015:121). 

Penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan 

cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu atas barang 

yang dibeli sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Setelah uang diterima 



16 
 

 
 

oleh perusahaan, perusahaan mengirim barang kepada pembeli dan juga mencatat 

transaksi penjualan tunai tersebut. (Mulyadi, 2016:379).  

Selain itu sumber penerimaan kas yang lain adalah melalui pelunasan 

piutang atau penjualan kredit. Sumber penerimaan kas perusahaan manufaktur 

biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar 

produk perusahaan tersebut dijual secara kredit. Berdasarkan sistem pengendalian 

internal yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin 

diterimanya kas secara penuh dari debitur oleh perusahaan., bukan oleh karyawan 

yang tidak memiliki wewenang untuk menerimanya. Untuk menjamin penerimaan 

kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan (Mulyadi, 

2016:403): 

 Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara 

pemindahbukuan melalui rekening bank. 

 Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor 

ke bank dalam jumlah penuh. 

Penerimaan kas dari piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan 

pembayaran dengan menggunakan cek atas nama perusahaan yang secara jelas 

berhak menerima pembayaran di atas cek. Dengan cek atas nama ini, perusahaan 

akan terjamin menerima pembayaran piutang dari debitur, sehingga kecil 

kemungkinan untuk diselewengkan. 
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1) Input Penerimaan kas dari penjualan tunai 

Menurut Mulyadi (2016:386) dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: 

 Faktur penjualan tunai 

 Pita register kas 

 Credit card sales slip 

 Bill of lading 

 Faktur penjualan Cash on Delivery 

 Bukti setor bank 

 Rekap harga pokok penjualan 

2) Input Penerimaan kas dari pelunasan piutang 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas melalui pelunasan 

piutang adalah (Mulyadi, 2016:407): 

 Surat pemberitahuan 

 Daftar surat pemberitahuan 

 Bukti setor bank 

 Kwitansi 

b.  Sistem Pengeluaran Kas 

Sistem pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang dapat mengurangi saldo 

kas dan bank suatu entitas yang disebabkan adanya transaksi pembelian tunai, 

pembayaran utang, dan transaksi lain yang dapat mengurangi kas (Soemarso, 

2008:299). Sistem pengeluaran kas memproses berbagai pembayaran kewajiban 

yang timbul atas sistem pembelian (Hall, 2007:330). Tujuan utama dari sistem ini 
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adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang 

yang benar ketika kewajiban telah jatuh tempo. 

Sistem pengeluaran kas dalam perusahaan dibagi menjadi 2 yaitu distem 

pengeluaran kas menggunakan cek dan sistem pengeluaran kas menggunakan 

dana kas kecil yang dilakukan secara tunai. Sistem pengeluaran kas yang tidak 

dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya yang relatif kecil sehingga 

digunakan dana kas kecil (Mulyadi, 2016:425). 

Pengeluaran kas dengan cek memiliki manfaat dan kebaikan ditinjau dari 

pengendalian internal berikut ini (Mulyadi, 2016:425-426): 

 Digunakannya cek atas nama perusahaan yang dituju pembayarannya  

menjamin bahwa pembayaran telah diterima oleh pihak terkait.  

 Dilibatkannya pihak luar dalam hal ini bank dalam pencatatan 

transaksi pengeluaran kas perusahaan. 

 Jika cancelled check dikembalikan oleh bank kepada check issuer 

maka cancelled check dapat digunakan sebagai bukti tanda terima kas 

dari pihak yang menerima pembayaran. 

Dalam sistem pengeluaran kas dengan nominal yang relatif kecil, maka 

pengeluarannya menggunakan dana kas kecil. Kas kecil dibentuk untuk 

mendukung kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Penyelenggaraan dana 

kas kecil dilaksanakan melalui tiga prosedur yaitu prosedur pembentukan dana 

kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggung jawaban pengeluaran dana kas 

kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. 
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1) Input Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek 

Dalam mendukung sistem pengeluaran kas menggunakan cek ada beberapa 

dokumen yang sebaiknya ada dalam sistem pengeluaran kas, yaitu (Mulyadi, 

2016:426): 

 Bukti kas keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas terhadap 

bagian kasa sebesar yang tertulis dalam dokumen tersebut. Selain itu 

dokumen ini juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan pembayaran 

kepada kreditur dan juga sebagai dokumen sumber yang digunakan bagi 

fungsi utang untuk mengurangi utang usaha perusahaan terkait. 

 Cek 

Merupakan dokumen yang digunakan oleh perusahaan untuk 

memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada 

perusahaan atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek tersebut. 

 Permintaan Cek (check request) 

Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan pengeluaran kas dari 

bagian yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk 

membuat bukti kas keluar. 

2) Input Sistem Pengeluaran Kas dengan Dana Kas Kecil 

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan dana kas 

kecil adalah (Mulyadi, 2016:443): 

 Bukti kas keluar 

 Cek 
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 Permintaan pengeluaran kas kecil 

 Bukti pengeluaran kas kecil 

 Permintaan pengisian kembali kas kecil 

7. Proses Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

a. Proses Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

1) Fungsi yang terlibat 

Proses penerimaan kas dari penjualan tunai ini melibatkan beberapa fungsi 

agar dalam penerimaan kas tidak terdapat kecurangan. Fungsi- fungsi yang terlibat 

dalam proses penerimaan kas dari penjualan tunai adalah (Mulyadi, 2016:385):  

 Fungsi Penjualan 

Fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima order 

pembelian, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur 

penjualan ke pembeli untuk kepentingan pembayaran kas. 

 Fungsi Kas 

Fungsi kas ini bertanggung jawab untuk menerima pembayaran tunai 

kas dari pembeli. 

 Fungsi Gudang 

Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang dan 

menyerahkannya kepada fungsi pengiriman. 

 Fungsi Pengiriman 

Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk mengirimkan barang 

kepada pembeli. 
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 Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat transaksi penjualan tunai, 

membuat laporan penjualan, dan memegang laporan keuangan atas 

penjualan laporan penerimaan kas 

2) Unsur pengendalian intern 

Unsur pengendalian internal sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

yaitu (Mulyadi, 2016: 393): 

 Struktur Organisasi 

 Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

 Fungsi kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. 

 Penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, 

fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi 

 Sistem otorisasi dan pencatatan 

 Penerimaan order pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan faktur penjualan tunai. 

 Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan 

membubuhkan cap “LUNAS” pada faktur dan penempelan register 

kas pada faktur tersebut. 

 Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

 Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan 

membubuhkan cap “SUDAH DISERAHKAN” pada faktur penjualan 

tunai. 
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 Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi harus 

berdasarkan sumber dokumen utama dan pendukung yang lengkap. 

 Pencatatan transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh karyawan 

yang mempunyai wewenang. 

 Praktik yang sehat 

 Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

merupakan tanggung jawab penuh dari fungsi penjualan. 

 Kas yang diterima dari penjualan tunai harus disetor ke bank pada hari 

yang sama. 

 Perhitungan saldo kas secara periodik serta secara mendadak yang 

dilakukan oleh fungsi pemeriksaan intern. 

3) Prosedur sistem penerimaan kas melalui penjualan tunai 

Berikut ini dijelaskan bagan alir dokumen sistem penerimaan kas melalui 

penjualan tunai pada gambar 2.1. Adapun prosedur penjualan tunai adalah sebagai 

berikut:  

 Bagian penjualan menerima order dari pembeli. 

 Bagian penjualan membuat faktur penjualan tunai rangkap 3, rangkap 

pertama diserahkan ke bagian kasa melalui pembeli, rangkap kedua 

diserahkan ke bagian gudang dan rangkap ketiga diarsip. 

 Bagian kasa menerima uang pembayaran dari pembeli dan mencatat 

kedalam pita register kas. 

 Bagian kasa mengisi bukti setor bank rangkap 3 dan menyetorkan uang 

ke bank. 
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 Bagian kasa menyerahkan bukti setor bank rangkap kedua kepada 

bagian jurnal sebagai dasar dalam jurnal penerimaan kas dan bukti setor 

bank rangkap ketiga diarsip berdasarkan nomor urut. 

 Bagian kasa mengirim pita register kas dan formulir penjualan tunai 

rangkap kedua ke bagian pengiriman. 

 Bagian gudang menyerahkan barang kepada bagian pengiriman 

bersama dengan formulir penjualan tunai. 

 Bagian pengiriman membandingkan formulir penjualan tunai rangkap 

pertama dan kedua yang diterima dari bagian gudang dan kasa. 

 Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli bersama 

dengan formulir penjualan tunai rangkap kedua. 

 Pita register kas dan formulir penjualan tunai rangkap pertama 

diserahkan kepada bagian jurnal. 

 Bagian jurnal mencatat jurnal penjualan berdasarkan pita register kas 

dan formulir penjualan tunai rangkap pertama 

 Bagian jurnal menyerahkan formulir penjualan tunai rangkap pertama 

dan pita register kas kepada bagian kartu persediaan. 

 Bagian kartu persediaan mencatat kedalam kartu persediaan 

berdasarkan formulir penjualan tunai dan pita register kas kemudian 

diarsip menurut nomor urut. 

 Bagian kartu persediaan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan 

dan membuat bukti memorial unruk kemudian diserahkan kepada 

bagian jurnal. 



24 
 

 
 

 Bagian jurnal mencatat jurnal umum dan mengarsip rekapitulasi harga 

pokok penjualan dan bukti memorial berdasarkan nomor urut.  
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Gambar 2.1 Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

FPT= Faktur penjualan tunai                        

PKK= Pita register kas                                      

RHPP= Rekapitulasi harga pokok penjualan 
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b. Proses Sistem Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang 

1) Fungsi yang terlibat 

Dalam penerimaan kas melalui piutang ada beberapa fungsi yang terkait 

untuk memastikan bahwa kas benar-benar diterima oleh perusahaan bukan orang 

atau karyawan yang tidak berwenang. Menurut Mulyadi (2016:407) fungsi-fungsi 

yang terkait dalam penerimaan kas melalui pelunasan piutang adalah: 

 Fungsi sekretariat 

Fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat 

pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi ini bertugas 

untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan 

yang diterima bersama cek para debitur. 

 Fungsi penagihan 

Fungsi penagihan ini bertanggung jawab melakukan penagihan 

piutang kepada para debitur berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi. 

 Fungsi kas 

Fungsi kas bertanggung jawab untuk menerima cek dari fungsi 

sekretariat atau dari fungsi penagihan jika pelunasan piutang dilakukan oleh 

fungsi penagihan. Fungsi kas bertanggung jawab menyetorkan uang dari 

seluruh fungsi tersebut ke bank dalam jumlah penuh. 

 Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab melakukan pencatatan transaksi 

penerimaan kas dan juga berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 
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 Fungsi pemeriksaan intern 

Fungsi pemeriksaan intern bertanggung jawab dalam melaksanakan 

perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Selain itu, 

fungsi ini juga bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi bank untuk 

memastikan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi.  

2) Unsur pengendalian intern 

Menurut Mulyadi (2016:409-410) unsur-unsur pengendalian internal 

penerimaan kas melalui pelunasan piutang adalah: 

 Struktur Organisasi 

 Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan 

fungsi penerimaan kas. 

 Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

 Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

 Debitur diminta melakukan pembayaran atas nama atau dalam 

bentuk pemindahbukuan. 

 Fungsi penagihan hanya menagih piutang berdasar daftar 

piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

 Pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

harus berdasarkan surat pemberitahuan yang berasal dari 

debitur. 

 Praktik yang sehat 

 Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara 

penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 
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 Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 

 Kas dalam perjalanan harus diasuransikan. 

3) Prosedur sistem penerimaan kas melalui pelunasan piutang 

Prosedur sistem penerimaan kas melalui pelunasan piutang digambarkan 

kedalam bagan alir dokumen yang disajikan pada gambar 2.2. Pelunasan piutang 

melalui penagih perusahaan dilaksanakan sebagai berikut ini (Mulyadi, 

2016:411): 

 Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah jatuh tempo 

kepada bagian penagihan. 

 Bagian penagihan melakukan penagihan kepada debitur. 

 Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat 

pemberitahuan dari debitur 

 Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. 

 Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada 

bagian piutang sebagai dasar pencatatan kedalam kartu piutang. 

 Bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas 

kepada kepada debitur. 

 Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah mendapat otorisasi 

dari pejabat berwenang. 

 Bagian jurnal mencatat penerimaan kas berdasarkan bukti setor 

bank. 
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Gambar 2.3 Diagram arus data sistem pengeluaran kas 

c. Proses Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek 

Berikut ini adalah diagram arus data untuk sistem pengeluaran kas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram arus data sistem pengeluaran kas ini terdiri dari tiga proses yaitu: 

 Proses utang usaha meninjau file utang usaha untuk mendata dokumen 

yang jatuh tempo dan memberikan otorisasi proses pengeluaran kas 

untuk melakukan pembayaran. 
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 Proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek ke para 

pemasok. Salinan dari berbagai cek tersebut diserahkan kepada bagian 

utang usaha sebagai bukti bahwa kewajiban telah dibayar. Akun utang 

usaha diperbaharui untuk menghapus kewajiban yang telah 

dibayarkan. Pada akhir periode, proses utang usaha dan pengeluaran 

kas mengirim informasi ringkasan ke buku besar. Informasi tersebut 

direkonsiliasi dan dicatat ke akun pengendali kas serta utang usaha. 

1) Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas menggunakan cek adalah: 

 Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan 

cek kepada fungsi akuntansi untuk kemudian diserahkan.  

 Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan 

otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek via pos kepada kreditur atau 

membayarkan langsung kepada kreditur. 

 Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pencatatan terkait 

pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Selain itu 

fungsi akuntansi juga bertugas untuk membuat bukti kas keluar yang 

memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sejumlah 

yang ada pada dokumen tersebut. 
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 Fungsi pemeriksaan intern 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas 

secara periodik dan mencocokkannya dengan pencatatan yang telah 

dilakukan oleh perusahaan. Selain itu fungsi ini juga bertanggung jawab 

untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak terkait dengan kas dan juga 

melakukan rekonsiliasi bank secara rutin. 

2) Unsur Pengendalian Internal 

Unsur pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas melalui cek 

dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan, dan 

unsur praktik yang sehat. 

 Organisasi 

 Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dengan fungsi 

akuntansi. 

 Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan  sendiri 

oleh bagian kasa, harus ada campur tangan dari fungsi lain. 

 Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

 Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. 

 Pembukaan dan enutupan rekening harus mendapat persetujuan 

dari pejabat yang berwenang. 

 Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas berdasarkan bukti 

pengeluaran kas yang telah diotorisasi oleh pejabat yang 
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berwenang dan yang telah dilampiri dengan dokumen yang 

lengkap. 

 Praktik yang sehat 

 Saldo kas harus dilindungi dari penggunaan yang tidak 

semestinya. 

 Semua dokumen pengeluaran kas harus dibubuhi cap “LUNAS” 

oleh bagian kasa. 

 Penggunaan rekening koran bank untuk mengecek ketelitian dari 

transaksi pengeluaran kas. 

 Jika pengeluaran kas menyangkut jumlah yang relatif kecil 

maka pengeluaran kas dilakukan dengan dana kas kecil yang 

pencatatannya menggunakan imprest system. 

 Pencocokan jumlah fisik kas dan catatan secara periodik. 

 Semua pengeluaran kas harus diakukan dengan cek atas nama 

perusahaan penerima pembayaran. 

 Kas yang ada di perusahaan dan di perjalanan diasuransikan dari 

kerugian. 

 Kasir diasuransikan 

 Kasih harus dilengkapi dengan alat yang mendukung untuk 

pencegahan pencurian terhadap kas. 

 Semua nomor cek merupakan tanggung jawab bagian kasa. 
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3) Prosedur pencatatan utang dan pengeluaran kas dengan cek 

Pengeluaran kas dengan menggunakan cek dijelaskan kedalam bagan alir 

dokumen yang ada pada gambar 2.4. berikut prosedur pengeluaran kas dengan 

menggunakan cek: 

 Bagian utang menerima faktur dari pemasok dari bagian pembelian. 

 Pada saat jatuh tempo, bagian utang membuat bukti kas keluar 

rangkap 3 dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order 

pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. 

 Bukti kas keluar rangkap pertama digunakan sebagai dasar pencatatan 

register bukti kas keluar. 

 Bukti kas keluar rangkap ketiga dikirim ke bagian kartu biaya 

 Bagian kartu biaya menggunakan bukti kas keluar sebagai dasar 

pencatatan kedalam kartu biaya untuk kemudian diarsipkan. 

 Bukti kas keluar rangkap 1 dan 2 serta dokumen pendukung 

diserahkan kepada bagian kasa. 

 Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas 

cek kepada pejabat berwenang. 

 Mengirimkan cek serta bukti kas keluar lembar pertama kepada 

kreditur. 

 Bukti kas keluar rangkap kedua serta dokumen pendukung setelah 

dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa pada bagian jurnal. 

 Bagian jurnal membuat register cek dan mengarsip bukti kas keluar 

dan bukti pendukung. 
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DP= Dokumen Pendukung 

BKK= Bukti Kas Keluar 
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d. Proses Sistem Pengeluaran Kas dengan Dana Kas Kecil 

1) Fungsi yang terkait 

Dalam proses dan prosedur sistem pengeluaran kas dengan dana kas kecil 

melibatkan beberapa fungsi, diantaranya (Mulyadi, 2016:446-447):  

 Fungsi kas 

Fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, memintakan 

otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil 

pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. 

 Fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas 

kecil yang menyangkut beban dan persediaan, pembentukan dana kas kecil, 

pengisian kembali dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal 

pengeluaran kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar sebagai bentuk 

otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek serta melakukan 

verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pembuatan bukti kas keluar. 

 Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai 

Fungsi ini bertugas untuk membuat surat permintaan kas kecil kepada 

pemegang dana kas kecil. 

 Fungsi pemegang dana kas kecil 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, 

pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi pejabat yang berwenang, 

dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. 
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 Fungsi pemeriksaan intern 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam penghitungan dana kas kecil 

secara periodik dan mencocokkannya dengan catatan kas. Selain itu fungsi 

ini juga bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan secara mendadak 

terhadap saldo kas yang ada pada pemegang dana kas kecil.  

2) Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. 

Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban dana kas kecil digambarkan 

kedalam bagan alir dokumen pada gambar 2.5. berikut ini alur prosedur 

permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil: 

 Peminta dana kas kecil membuat permintaan pengeluaran kas kecil 

rangkap 2 untuk diserahkan kepada fungsi pemegang dana kas kecil 

 Pemegang dana kas kecil menerima dokumen permintaan pengeluaran 

kas kecil yang diajukan oleh peminta dana kas kecil. 

 Pemegang dana kas kecil menyerahkan dokumen permintaan 

pengeluaran kas kecil satu rangkap bersama dengan uang kepada fungsi 

yang meminta dana kas kecil. 

 Pemakai dana kas kecil menggunakan uang tunai untuk keperluan 

perusahaan dan mengumpulkan bukti pendukung. 

 Pemakai dana kas kecil membuat bukti pengeluaran kas kecil. 

 Dokumen pendungkung, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan 

pengeluaran kas kecil diserahkan kepada pemegang dana kas kecil 

 Pemegang dana kas kecil memeriksa pertanggungjawaban pemakaian 

dana kas kecil dengan cara membandingkan dokumen permintaan 



41 
 

 
 

pengeluaran kas kecil rangkap kedua dengan dokumen pendukung, 

bukti kas keluar, dan permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 

pertama. 

 Dokumen permintaan pengeluaran kas rangkap kedua dikembalikan 

kepada pemakai dana kas kecil untuk diarsip setelah dibubuhi cap 

lunas. 

 Bukti pengeluaran kas kecil, dokumen pendukung, dan permintaan 

pengeluaran kas kecil rangkap pertama diserahkan kepada bagian 

jurnal. 

 Bagian jurnal mencatat jurnal pengeluaran dana kas kecil kemudian 

menyerahkan semua dokumen kepada bagian kartu biaya. 

 Bagian kartu biaya mencatat kedalam kartu biaya dan mengarsip semua 

dokumen. 
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8. Output Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas  

Output dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas adalah laporan arus kas. 

Laporan arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas (PSAK 

No. 2 revisi 2009). Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode 

tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan. 

 


