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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Review Penelitian Tedahulu

Untuk menyusun penelitian ini maka diperlukan tinjauan/review penelitian 

terdahulu yang mana dipergunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tentang sistem pengendalian internal 

penerimaan dan pengeluaran kas: 

Basrie, dkk. (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern atas 

penerimaan kas PT. Senjaya Rezeki Mas sudah cukup baik dimana sudah terdapat 

pemisahan fungsi-fungsi terkait penerimaan kas dan juga sudah menggunakan 

formulir bernomor urut cetak dan dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya 

otorisasi pada formulir tersebut. 

Parlin (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian 

internal kas yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas pada Bank BNI 

Surabaya telah berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya pemisahan 

tugas dan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terkait pada pengendalian intern. 

Bank BNI juga melakasanakan praktek yang sehat dengan mengeluarkan buku 

pedoman kerja, buku pedoman prosedur akuntansi dan memorandum pelaksanaan 

prosedur operasi. Selanjutnya Bank BNI juga dalam menerima karyawan diadakan 

secara objektif
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Manoppo (2013) menyatakan dalam hasil pengujiannya menunjukkan 

bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas telah efektif, berlawanan dengan 

pengendalian intern pengeluaran kas. Sedangkan Sistem pengendalian intern 

pengeluaran kas belum efektif, karena masih terdapat unsur-unsur pengendalian 

intern di dalam perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan, antara lain 

penempatan kasir yang berada satu ruangan dengan karyawan lainnya, kas yang ada 

ditangan dan kasir tidak di asuransikan, rekonsiliasi bank tidak dilakukan oleh 

bagian pemeriksaan intern, dan stempel cek dipegang oleh pembuat cek tersebut, 

yang seharusnya oleh bagian accounting untuk kontrol. 

Kencanawati, dkk. (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan saat 

menggunakan Sistem Aplikasi dan Prosedur (SAP) yang terkomputerisasi dan 

bersifat online. Pengendalian internal penerimaan kas yang dilakukan oleh PT. Inti 

Prima Rasa telah sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI), namun 

pengendalian internal pengeluaran kas masih belum sesuai karena masih terdapat 

unsur-unsur pengendalian internal di dalam perusahaan yang belum sepenuhnya 

dilakukan, antara lain kas gang berada pada bagian kasir tidak di asuransikan 

mengingat hal itu termasuk ke dalam kekayaan perusahaan. 

Yuliati, dkk. (2015) dari hasil penelitiannya diketahui bahwa sistem 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada KPRI Harapan Plumpang – Tuban 

sudah baik namun masih terdapat kelemahan diantaranya adanya perangkapan 

tugas pada kasir sebagai fungsi kas dan fungsi akuntansi, dokumen yang digunakan 

pada sistem akuntansi pengeluaran kas belum bernomor urut tercetak dan manajer 
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tidak dilibatkan dalam pemberian otorisasi, serta tidak adanya perputaran jabatan 

karyawan untuk menghindari adanya kerjasama untuk berbuat kecurangan. 

Sumurung, dkk. (2015) dari hasil penelitiannya diketahui bahwa 

Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Manado Media Grafika 

pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan 

dengan adanya pembagian tugas pada masing-masing bagian, dalam penerimaan 

maupun pengeluaran kas telah menggunakan prosedur-prosedur yang dibuat sesuai 

dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya unsur sistem 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan ini dapat 

meningkatkan kinerja manajerial, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-

perusahaan yang lain. 

Fahmi, dkk. (2015) berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, 

ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan, diantaranya adalah masih terdapat 

perangkapan fungsi piutang, dokumen belum semua bernomor urut tercetak dan 

kurang rapinya Penulisan formulir serta terdapat formulir yang kurang efektif. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Basrie, dkk. (2011) adalah sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang 

penerapan sistem pengendalian internal terhadap transaksi penerimaan kas. 

Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan sumber penelitian serta 

penelitian ini tidak mengkaji tentang sistem penjualan. Persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Parlin (2013) adalah sama-sama mengkaji tentang 

sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan perbedaannya 
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terletak pada objek yang diteliti yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh Parlin 

pada usaha perbankan dan penelitian ini pada usaha perkoperasian. Mannopo 

(2013), Kencanawati, dkk. (2014), Sumurung, dkk. (2015), dan Fahmi, dkk. (2015) 

adalah sama-sama mengkaji tentang penerepan sistem pengendalian internal 

penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek atau 

sumber penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuliati, dkk. (2015) adalah sama-sama mengkaji tentang sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas pada koperasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan 

sumber penelitiannya. 

B. Tinjauan Pustaka 

1.  Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-

prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup 

anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan 

demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru 

perekonomian nasional. (PSAK No. 27, 2007) 

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi No. 17 

Tahun 2012, menjelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan 

oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 
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memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi itu 

mempunyai dua aspek utama yaitu: 

1) Dilihat dari aspek perkumpulan. 

Orang-orang yang tergabung didalam koperasi adalah mereka 

yang tentunya sudah memahami benar arti dan tujuan koperasi serta 

asas dan sendi dasarnya. Sebagai anggota koperasi, harus memiliki 

kesadaran bahwa bukan kepentingan diri pribadi yang diutamakan 

tetapi kepentingan bersama. 

2) Dilihat dari aspek usahanya. 

Pengelolaan koperasi pada prinsipnya tidak berbeda dengan 

usaha koperasi, yaitu harus efisien dan lugas serta harus dilandasi 

dengan hukum ekonomi. Dengan kata lain usaha koperasi harus 

dikelola secara professional. Sebagai badan usaha koperasi harus 

mampu bersaing dengan usaha-usaha bukan koperasi, sehingga 

anggota tidak tergoda untuk mencari pelayanan dari pihak lain. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 

tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi berlandaskan pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas 

kekeluargaan dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan 
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anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Adapun 

fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertingi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan 

koperasi sebagai sokogurunya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-undang Republik  

Indonesia Nomor 17 tahun 2012 pasal 6 adalah: 

a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 

b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara 

demokratis; 
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c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi 

Koperasi; 

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, 

dan independen; 

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, 

serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; 

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan 

memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama 

melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, 

regional, dan internasional; dan 

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 

lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang 

disepakati oleh Anggota. 

 

2. Jenis Koperasi 

Jenis-jenis koperasi antara lain sebagai berikut: 

1) Berdasarkan lapangan usaha, terdiri dari: 

a. Koperasi Konsumen 
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Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan 

di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-

Anggota. 

b. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam 

sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. 

c. Koperasi Produsen 

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan 

di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi 

yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. 

d. Koperasi Serba Usaha 

Koperasi Serba Usaha bergerak dalam berbagai bidang usaha. 

2) Berdasarkan golongan masyarakat, terdiri dari: 

a. Koperasi Pegawai Negeri. 

Yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri dalam 

suatu instansi pemerintahan. 

b. Koperasi Lingkungan ABRI dan Kepolisian. 

Yaitu koperasi yang terdiri dari anggota angkatan masing-

masing untuk mensejahterakan anggotanya. 
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c. Koperasi Guru, Koperasi Veteran, dan Koperasi lain-lain. 

Yaitu koperasi yng beranggotakan orang-orang yang 

bergabung dalam kesatuan organisasi tersebut. 

Pada intinya, pengelompokkan koperasi ini didasarkan atas kesamaan dan 

kepentingan ekonomi anggotanya masing-masing. Hal ini diperlukan agar 

masyarakat yang turut mendirikan koperasi dapat memahami maksud dan 

tujuan koperasi tersebut. 

 

3. Pengertian Sistem dan Prosedur Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016:4) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. 

Menurut Jogiyanto (2005:2) Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti 

tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 

Menurut Sutabri (2005:9) suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-

unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain 
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sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan 

pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

adalah kumpulan elemen-elemen akuntansi yang saling berkaitan untuk 

mencapai tujuan dan memperoleh informasi kuantitatif, terutama bersifat 

keuangan mengenai kesatuan ekonomi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan-keputusan ekonomi dan untuk mengurus, menjaga dan mengamankan 

harta atau kekayaan perusahaan. 

 

4. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Widjajanto (2001:18) sistem pengendalian internal adalah suatu 

sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan 

ukuran yang diterapkan dalam perusahaan. Sedangkan menurut Mulyadi 

(2016:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, 

dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting untuk 

mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dan melindungi sumber 

daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 
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5. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2016:130), tujuan diadakannya pengendalian internal 

adalah : 

a) Menjaga aset organisasi. 

b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

c) Mendorong efisisensi. 

d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 

Menurut Commite on Auditing Procedure American Institute of Carified 

Public Accountant (AICPA) dalam Mardi (2011:59) merumuskan tujuan dari 

pengendalian internal, yaitu: 

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan; 

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi; 

3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan; dan 

4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. 

 

Alasan perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengendalian internal 

adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh 

perusahaan, secara efektif dan efisien itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

sudah direncanakan harus diawasi, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki harus 

dikerahkan dan digunakan secara efisien. 
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6. Pengertian Kas 

Menurut PSAK No. 9 Paragraf 7 kas adalah alat pembayaran yang siap 

dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Rudianto 

(2012:188) kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap 

digunakan dalam transaksi perusahaan, setiap saat diinginkan. Menurut Syam 

(2001:54) kas meliputi uang tunai dan simpanan di bank yang langsung dapat 

diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kas 

itu sangat luas sekali, tidak hanya berupa uang tunai yang ada dalam 

penyimpanan (brankas) perusahaan, tetapi juga uang yang disimpan di bank 

yang setiap saat dapat diuangkan (digunakan) untuk keperluan operasional 

perusahaan tanpa menggurangi nilai nominalnya. 

 

7. Bentuk Penerimaan Kas 

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

antara lain sebagai berikut: 

• Uang tunai. 

• Cek 

• Giro bilyet 

• Transfer bank 

• Wesel bank 

Cara penerimaan uang dari langganan dapat dilakukan melalui cara : 



17 
 

 

1. Langganan membayar sendiri atau oleh petugasnya. 

2. Harus ditagih oleh kreditur. 

3. Kompensasi utang piutang. 

8. Bentuk Pengeluaran Kas 

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan dua sistem yakni 

sistem pengeluaran kas menggunakan cek dan sistem pengeluaran kas dengan 

uang tunai melalui sistem dana kas kecil. 

Bentuk pengeluaran kas memiliki prosedur yang sama dengan prosedur 

penerimaan uang yang telah diuraikan sebelumnya. Bentuk pembayarannya 

dapat berupa; uang tunai, cheque, giro bilyet, transfer bank, peminda bukuan dan 

kompensasi. Syam (2001:62) 

 

9. Pengawasan Kas 

Pengawasan terhadap kas sangatlah penting, karena diketahui bahwa kas 

merupakan aset yang paling likuid di dalam perusahaan, sehingga sangat mudah 

untuk mengalami penyelewengan maupun penggelepan terhadap kas. 

Pengawasan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Mengamankan penerimaan dan pengeluaran kas serta melindungi 

penyimpanan kas. 

b. Mencegah terjadinya pengeluaran kas tanpa adanya otorisasi dari 

yang berwenang. 

c. Dapat meletakkan pertanggungjawaban pengurusan kas pada satu 

orang untuk melaksanakan tujuan pokok pengawasan kas, maka: 
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1) Harus ditetapkan lebih dahulu prosedur pengurusan  

keuangan, karena prosedur ini merupakan pedoman 

langkah-langkah pengurusan keuangan dari awal 

sampai akhir yang diikuti oleh pelaksananya. 

2) Harus diadakan pemisahan antara lain: 

a) Fungsi-fungsi penerimaan dan pencatatan. 

b) Penyetoran ke bank dan yang melakukan 

rekonsiliasi. 

3) Semua uang tunai yang diterima harus segera 

dimasukkan ke tempat penyimpanan yang aman atau 

disetorkan ke bank. 

Menurut Syam (2001:59) pengendalian kas yang baik akan melibatkan 

bagian-bagian sebagai berikut: 

1. Bagian akuntansi. 

2. Bagian keuangan. 

3. Bagian lain yang terlibat dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

4. Bank. 

Maka pemisahan tugas dan pengawasan yang terkait adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian lain bertugas untuk menangani penerimaan kas yang ditangani 

oleh satu kelompok atau departemen lain. 
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2. Bagian akuntansi bertugas untuk membukukan penerimaan kas yang 

diterima bagian lain, pencatatan akuntansi kas dilakukan oleh 

kelompok yang lain atau departemen akuntansi. 

3. Bagian keuangan bertugas menyetorkan kas ke bank yang dilakukan 

oleh kelompok ketiga atau departemen keuangan. 

 

10. Prinsip-prinsip Pengendalian Kas 

Menurut Mukriyadi (2006) pengendalian internal yang baik terhadap kas 

memerlukan prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan 

kas. Dalam merancang prosedur-prosedur tersebut, hendaknya diperhatikan tiga 

pokok prinsip pengendalian internal terhadap kas sebagai berikut: 

a. Adanya pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang 

bertanggung jawab menangani  transaksi kas, menyimpan kas tidak 

merangkap sebagai pencatat transaksi kas. 

b. Semua penerimaan kas hendaknya disetorkan ke bank secara harian. 

c. Pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek, 

kecuali untuk pengeluaran kas kecil jumlahnya melalui kas kecil. 

 

11. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (2016:379) penerimaan kas perusahaan berasal dari dua 

sumber utama : (a) penerimaan kas dari penjualan tunai dan  (b) penerimaan kas 

dari piutang. 
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(a) Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu 

sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang 

diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan 

transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. 

Berdasarkan sistem pengendalian yang baik, sistem penerimaan kas 

dari penjualan tunai mengharuskan : 

a) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor 

ke bank dalam jumlah dengan cara melibatkan pihak lain 

selain kasir untuk melakukan internal check. 

b) Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui 

transaksi kartu kredit,yang melibatkan bank penerbit kartu 

kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. 

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga 

prosedur berikut ini: 

1) Penerimaan Kas dari Over-the Counter Sale 

Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, 

melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan 

pembayaran ke kasir, dan kemudian manerima barang yang dibeli. 

Dalam Over-the Counter Sale ini, perusahaan menerima uang tunai, cek 

pribadi (personal check), atau pembayaran langsung dari pembeli 
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dengan credit card, sebelum barang diserahkan kepada pembeli. 

Penerimaan kas dari Over-the Counter Sales dilaksanakan melalui 

prosedur berikut ini : 

(a) Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga (sales 

person) di Bagian Penjualan. 

(b) Bagian Kasa menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat 

berupa uang tunai, cek pribadi (personal check), atau kartu kredit. 

(c) Bagian Penjualan memerintahkan Bagian Pengiriman untuk 

menyerahkan barang kepada pembeli. 

(d) Bagian Pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. 

(e) Bagian Kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. 

(f) Bagian Akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal 

penjualan. 

(g) Bagian Akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai 

dalam jurnal penerimaan kas. 

Jika kas yang diterima berupa cek pribadi, bank penjual (bank yang 

penjual memiliki rekening giro di dalamnya) kemudian akan mengurus 

check clearing tersebut ke bank pembeli (bank yang pembeli memiliki 

rekening giro di dalamnya). Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, 

bank penjual yang merupakan penerbit kartu kredit langsung 

menambah saldo rekening giro penjual setelah dikurangi dengan credit 

card fee (yang berkisar 2,5% sampai dengan 4%). Bank penerbit kartu 
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kredit inilah yang secara periodik melakukan penagihan kepada 

pemegang kartu kredit. 

 

2) Penerimaan Kas dari COD Sales 

Cash-on-delivery sales (COD sales) adalah transaksi penjualan 

yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau 

angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil 

penjualan. 

COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah 

pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi 

pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. 

 

3) Penerimaan Kas dari Credit Card Sale 

Sebenarnya credit card bukan merupakan suatu tipe penjualan 

namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana 

penagihan bagi penjual. Credit card dapat merupakan sarana 

pembayaran bagi pembeli, baik dalam overthe-counter sale maupun 

dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa 

pos atau angkutan umum. Dalam over-the-counter sale, pembeli datang 

ke perusahaan, melakuakan pemilihan barang atau produk yang akan 

dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu 

kredit. Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau angkutan 
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umum, pembeli tidak perlu datang ke perusahaan penjual. Pembeli 

memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit dalam 

pembayaran harga barang, sehingga memungkinkan perusahaan 

penjual melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit 

kartu kredit. 

Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

adalah: 

1) Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi 

faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada 

pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. 

2) Fungsi Kas 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 

3) Fungsi Gudang 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang di simpan 

oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi 

pengiriman. 

4) Fungsi Pengiriman 
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Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab untuk membungkus barang dan 

menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada 

pembeli. 

5) Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini 

bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. 

Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen 

Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan 

kas dari penjualan tunai adalah: 

1) Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau 

kelompok produk selama jangka waktu tertentu. 

2) Jumlah kas yang diterima dari penjulan tunai. 

3) Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu 

tertentu. 

4) Nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam 

penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi 

nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen 

dari kegiatan penjulan tunai. 

5) Kuantitas produk yang dijual. 

6) Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 

7) Otorisasi pejabat yang berwenang. 
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Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjulan 

tunai adalah: 

1) Faktur penjualan tunai 

Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang 

diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. 

2) Pita Register Kas (cash register tape) 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara 

mengoperasikan mesin register kas. Pita Register Kas ini 

merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi 

kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai 

yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

3) Credit card sales slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang 

menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan 

(disebut merchant) yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi 

perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi 

oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang 

tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit, untuk transaksi 

penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. 

4) Bill of lading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari 

perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan 
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umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam 

penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh 

perusahaan angkutan umum. 

5) Faktur penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. 

6) Bukti setor bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran 

kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh 

fungsi ka ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil 

penjualan tunai ke bank. Dua lembar tembusannya diminta 

kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap 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 akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai ke 

dalam jurnal penerimaan kas. 

7) Rekapitulasi harga pokok penjualan 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk 

meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu 

periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai 

dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk 

mencatat harga pokok produk yang dijual. 
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Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah: 

1) Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk 

mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan 

menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan 

informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama 

jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan disediakan satu 

kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi 

penjualan menurut jenis produk tersebut. 

2) Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk 

mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya 

penjualan tunai. 

3) Jurnal Umum 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini 

digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok 

produk yang dijual. 

4) Kartu Persediaan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu 

persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu 
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persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk 

mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan 

digudang. 

5) Kartu Gudang 

Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya 

berisi data kuantitas persediaan yang disimpan digudang. 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk 

mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam 

gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang 

digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas poduk yang 

dijual. 

Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah: 

1) Prosedur order penjualan 

2) Prosedur penerimaan kas 

3) Prosedur penyerahan barang 

4) Prosedur pencatatan penjualan tunai 

5)  Prosedur penyetoran kas ke Bank 

6) Prosedur pencatatan penerimaan kas 

7) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. 
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(b) Sistem Penerimaan Kas Dari Piutang 

Salah satu sumber penerimaan kas suatu perusahaan biasanya berasal 

dari pelunasan piutang dari debitur. Penerimaan kas dari piutang dapat 

dilakukan melalui berbagai cara: (1) melalui penagih perusahaan, (2) 

melalui pos, dan (3) melalui lock-box collection plan. 

1) Sistem Penerimaan Kas Dari Piutang Melalui Penagih Perusahaan 

Penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan 

dilaksanakan dengan prosedur : 

a) Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah 

saatnya ditagih kepada bagian penagihan. 

b) Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang 

merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan 

penagihan kepada debitur. 

c) Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat 

pemberitahuan dari debitur. 

d) Bagian penagihan menyarahkan cek kepada bagian kasa. 

e) Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan 

kapada bagian piutang untuk kepentingan posting ke 

dalam kartu piutang. 

f) Bagian kasa mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan 

kas kepada debitur. 
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g) Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas 

cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang 

berwenang. 

h) Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke 

bank debitur. 

 

2) Sistem Penerimaan Kas dari Piutang Melalui Pos 

Jika penerimaan kas dari piutang dialksanakan melalui pos, maka 

yang bertanggung jawab menerima surat beserta cek adalah bagian 

sekretariat. Bagian ini membuat daftar pemberitahuan dan 

menyerahkan cek dialmpiri denagn daftar surat pemberitahuan kepada 

bagian kasa dan menyerahkan daftar surat pemberitahuan yang 

dilampiri dengan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Bagian 

kas melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan cek ke bank. 

Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu 

piutang berdasarkan surat pemberitahhuan kepada debitur. Bagian 

jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang di dalam jurnal 

penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank. 

 

3) Sistem Penerimaan Kas Dari Piutang melalui lock-box collection 

plan 

Dalam sistem penerimaan kas ini perusahan membuka post-office 

box (PO Box) dikota yang jumlah debiturnya banyak. Perusahaan 
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membuka rekening giro di bank ynag terletak di kota yang sama dengan 

PO Box tersebut. Para debitur diminta untuk melakukan pembayaran 

utang mereka dengan cara mengirimkan cek ke PO Box perusahaan 

yang terletak dikota terdekat. Penerimaan cek dikreditkan oleh bank ke 

dalam rekening giro perusahaan. 

 

12. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

Ada dua sistem akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan 

pengeluaran kas: Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem 

pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. 

1) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Dengan Cek 

Pengeluaran kas dalam perusahaan yang dilakukan dengan 

menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek 

(biasanya karena jumlahnya relatif kecil), dilaksanakan melalui dana kas 

kecil. 

Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan 

cek adalah: 

a) Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada 

bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. 
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Disamping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan 

(remittance advice) yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi 

pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya 

utang. 

b) Cek 

Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan 

bank 

melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau 

organisasi yang namanya tercantu pada cek. 

c) Permintaan Cek (check request) 

Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang 

memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk 

membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang 

tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi 

pembelian, fungsi yang memerlukan kas menulis permintaan cek 

kepada fungsi akuntansi untuk kepentingan pembuatan bukti kas 

keluar. Bukti kas keluar ini dibuat sebagai perintah kepada fungsi 

keuangan untuk membuat cek sebesar yang tercantum dalam 

dokumen tersebut. 

 

Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek adalah: 
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a) Jurnal Pengeluaran Kas (cash disbursement journal) 

Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian 

dan untuk mencatat pengeluaran kas. Dokumen sumber yang 

dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluran kas 

adalah faktur dari pemasok yang telah dicap “lunas” oleh fungsi 

kas. 

b) Register cek (check register) 

Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal: register 

bukti kas keluar (untuk mencatat utang yang timbul) dan register 

cek (untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek). 

 

Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dengan cek adalah: 

a) Fungsi yang memerlukan peneluaran kas 

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang 

bersangkutan mengajukan permintaan cek yang sudah 

mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi kepada fungsi 

akuntansi. 

b) Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab memgisi cek, memintakan otorisasi 

atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau 

membayarkan langsung kepada kreditur. 

c) Fungsi Akuntansi 
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Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi 

akuntansi bertanggung jawab atas: 

(a) Pencatatan pengeluaran kas yag menyangkut biaya dan 

persediaan. 

(b) Pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal 

pengeluaran kas atau register cek 

(c) Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi 

kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang 

tecantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga 

bertanggung jawab melakukan verifikasi kelengkapan dan 

kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar 

pembuatan bukti kas keluar. 

d) Fungsi Pemeriksa Intern 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas 

(cash count) secara periodik dan mencocokkan hsail 

perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi 

(rekening kas dalam buku besar). Fungsi ini juga bertanggung 

jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak (surprised 

audit) terhadap saldo kas yang ada ditangan dan membuat 

rekonsiliasi bank secara periodik. 
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Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

a) Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan 

permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

(a) Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

(b) Prosedur pembayaran kas 

(c) Prosedur pencatatan pengeluaran kas 

b) Sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, 

yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

(a) Prosedur permintaan cek 

(b) Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

(c) Prosedur pembayaran kas 

(d) Prosedur pencatatan pengeluaran kas 

 

2) Sistem Dana Kas Kecil 

Penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran 

kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara: (1) sistem 

saldo berfluktuasi (fluctuating-fund-balance sistem) dan (2) imprest system. 

Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a) Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening Dana 

Kas Kecil 

b) Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening 

Dana Kas Kecil, sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi. 
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c) Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai 

dengan keperluan, dan dicatat denagn mendebit rekening Dana Kas 

Kecil. Dalam sistem ini, saldo rekening Dana Kas Kecil berfluktuasi 

dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dalam sistem saldo 

berfluktuasi, catatan kas perusahaan tidak dapat direkonsiliasi 

dengan catatan bank, oleh karena itu rekonsiliasi bank bukan 

merupakan alat pengendalian bagi catatan kas 

perusahaan. 

Dalam imperest system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan 

sebagai berikut: 

a) Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat 

dengan mendebit rekening Dana Kas Kecil. Saldo rekening Dana 

Kas Kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan 

sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut 

dinaikkan atau dikurangi. 

b) Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal (sehingga tidak 

mengkredit rekening Dana Kas Kecil). Bukti-bukti pengeluaran 

dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang 

diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. 

c) Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang 

tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian 

kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat denagn 

mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Rekening 
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Dana Kas Kecil tidak terpengaruh dengan pengeluaran dana kas 

kecil. Dengan demikian pengawasan terhadap dana kas kecil mudah 

dilakukan, yaitu dengan cara periodik atau secara mendadak 

menhitung dana kecil. Jumlah uang yang ada ditambah dengan 

permintaan pengeluaran kas kecil yang belum 

dipertanggungjawabkan dan bukti pengeluaran dana kas kecil, harus 

sama dengan saldo rekening Dana Kas Kecil yang tercantum dalam 

buku besar.  

 

Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah: 

a) Bukti kas keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi 

akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen 

tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada 

saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali 

dana kas kecil. 

b) Cek 

c) Permintaan pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta 

uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas 

kecil dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas 
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keci olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil 

menurut nama pemakai dana kas kecil. 

d) Bukti pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk 

mempertanggung jawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini 

dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil. 

e) Permintaan pengisian kembali kas kecil 

Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta 

kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian 

kembali dana kas kecil. 

 

Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah: 

a) Jurnal Pengeluaran Kas (cash disbursement journal) 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas 

dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali 

dana ksa kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan dalam jurnal pengeluran kas adalah bukti kas keluar yang 

telah dicap “lunas” oleh fungsi kas. 

b) Register cek (check register) 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan 

yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana 

kas kecil. 



39 
 

 

c) Jurnal pengeluaran dana kas kecil 

Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan 

jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi 

pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana ksa kecil. 

Jurnal ini hanya digunakan dalam sistem dana kas kecil dengan 

fluctuating-fund-balance system. 

 

 

Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil adalah: 

a) Fungsi Kas 

b) Fungsi Akuntansi 

c) Fungsi pemegang dana kas kecil 

d) Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai 

e) Fungsi Pemeriksa Intern 

 

13. Unsur Pengendalian Internal Pada Sistem Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (2016:393), unsur Pengendalian Internal yang 

seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas adalah sebagai berikut: 

Organisasi 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 
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2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kas, dan fungsi akuntansi. 

 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan 

dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan 

caramembubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan dan 

penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 

6. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan. 

 

Praktik yang Sehat 

7. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 

8. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke 

bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari 

kerja berikutnya. 

9. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik 

dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. 
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14. Unsur Pengendalian Internal Pada Sistem Pengeluaran Kas 

Menurut Mulyadi (2016:393), unsur Pengendalian Internal yang 

seharusnya ada dalam sistem pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

Organisasi 

1. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan 

sendiri oleh Bagian Kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur 

tangan dari fungsi yang lain. 

 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

3. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. 

4. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan 

persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

5. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas 

keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang 

dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

  

Praktik yang Sehat 

6. Saldo kas yang disimpan perusahaan harus dilindungi dari 

kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. 
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7. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas 

harus dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi 

pengeluaran kas. 

8. Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang merupakan 

informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas 

oleh fungsi pemeriksa intern (internal audit function) yang 

merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan 

penyimpanan kas. 

9. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama 

perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan. 

10. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, 

pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran melalui 

dana kas kecil, yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan 

dengan imprest system. 

11. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada 

diperusahaan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. 

12. Kas Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian 

kasa. 
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