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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pakadang (2013), sistem pengendalian intern penerimaan kas Rumah Sakit 

Gunung Maria telah memadai sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian 

intern kecuali untuk penilaian resiko dan pemantauan masih perlu di perhatikan. 

Yoanna (2014), pengendalian intern penerimaan kas pada Rumah Sakit Umum 

Bina Kasih Medan belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat 

perangkapan tugas antara bagian akuntansi dengan kasir dan bendahara. Prosedur 

penerimaan kas pada RSU Bina Kasih Medan belum terlaksana dengan baik,  

karena pembuatan daftar penerimaan kas dan penyetoran kas ke bank dilakukan 

sekali seminggu. Selain itu, kas yang diterima tidak disetorkan seluruhnya ke 

bank. 

Sari (2013), penerapan pengendalian intern terhadap penerimaan kas pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura telah menerapkan pengendalian intern pada 

penerimaan kas secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya komponen-

komponen pengendalian internal pada penerimaan kas, yaitu: 1). Lingkungan 

pengendalian, rumah sakit mempunyai struktur organisasi yang jelas, pemisahan 

fungsi serta tanggung jawab yang jelas dari setiap bagian; 2). Penilaian resiko, 

rumah sakit telah melakukan beberapa penilaian resiko yang mungkin terjadi, 

seperti masih adanya pencurian terhadap kas, karyawan baru, pergantian jabatan 

serta musibah yang tidak di prediksi; 3). Kegiatan pengendalian, adanya prosedur 

serta kebijakan yang telah ditetapkan beserta dengan pengawasan yang dilakukan 
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untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif; 

4). Informasi dan komunikasi, adanya sarana dan komunikasi bagi seluruh 

karyawan rumah sakit diharapkan dapat terciptanya komunikasi yang baik dan 

jelas bagi seluruh karyawan; 5). Pemantauan, pemantauan atas penerimaan kas 

dilakukan oleh dewan pengawas intern serta kepala bagian keuangan secara 

langsung, dengan adanya partisipasi dari semua bagian yang terlibat, maka segala 

penyimpangan dapat diketahui dan dilakukannya tindakan perbaikan. 

Tandri. M. et.al (2015), sistem Pengendalian Intern di RSU Pancaran Kasih 

GMIM Manado yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah cukup efektif, hal ini karena 

masih terdapat bagian unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang 

belum diterapkan. 

Ningsih dan Wijayanti (2015), dengan hasil penelitian yang dilakukan pada 

RSUD Kabupaten Jombang adalah bahwa sistem informasi akuntansi yang telah 

diterapkan dengan analisis pengendalian internal cukup baik karena telah 

menerapkan kelima bentuk pengendaliannya, meliputi: 1). Pengendalian 

lingkungan yang meliputi kesadaran dari setiap pegawai untuk tetap menjunjung 

tinggi nilai etika dalam bekerja. Selain itu juga setiap pegawai berkomitmen 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2). Penilaian resiko yang meliputi 

beberapa hal dalam rangka meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang 

mungkin dilakukan oleh setiap pegawai. Selain itu pembuatan dokumen dalam 

beberapa rangkap juga dapat membantu pengendalian resiko yang baik bagi pihak 

rumah sakit; 3). Dari keempat bentuk pengendalian aktivitas yang meliputi 
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pengendalian pemrosesan informasi, pemisahan tugas, pengendalian fisik, dan 

telaah kinerja sudah cukup baik. Akan tetapi, untuk pengendalian terhadap aset 

fisik kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari ketiadaan otorisasi dari pihak 

direktur ketika bendahara penerimaan kas akan menyetorkan pedapatan hariannya 

ke Bank. Maka dari itu perlu diperbaiki dari pihak sub bagian keuangan dan 

komunikasi dengan pihak direktur; 4). Pengendalian informasi dan komunikasi 

yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi siklus penerimaan kas RSUD 

Kabupaten Jombang sudah cukup baik.Dapat dikatakan demikian karena RSUD 

Kabupaten Jombang dapat menghasilkan informasi yang handal dan dapat 

dipercaya. Pembuatan laporan yang dilakukan secara periodik dapat membantu 

pihak manajemen sebagai acuan dalam setiap pengambilan keputusan; 5). 

Pengawasan dan monitoring yang dilakukan dalam siklus penerimaan kas RSUD 

Kabupaten Jombang sudah sangat baik. Karena pemeriksaan dilakukan secara 

mendadak sehingga akan mengurangi terjadinya kebocoran kas yang mungkin 

akan dilakukan. Selain itu teguran teguran yang dilakukan ketika ada pegawai 

yang melakukan kesalahan ringan juga sangat baik. 

Laela (2007), dengan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern 

penerimaan kas (penjualan tunai). Sistem pengendalian intern penerimaan kas dari 

penjualan tunai cukup baik dengan diadakannya beberapa fungsi yaitu fungsi 

penjulan, fungsi kas dan fungsi akuntansi. Serta dokumen yang digunakan yaitu 

faktur penjualan tunai, pita register kas, daftar harian kas. Catatan yang digunakan 

yaitu daftar penerimaan kas dan kartu persediaan, pengendalian intern yang 

dilakukan yaitu setiap hari dilakukan pemeriksaan catatan akuntansi oleh fungsi 
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akuntansi dan fungsi kas untuk membandingkan saldo kas menurut catatan dengan 

saldo kas fisiknya agar terjadi kesamaan antara keduanya. Untuk Sistem 

pengendalian intern peneriman kas dari penjualan kredit yang merupakan piutang 

dari perusahaan sudah cukup baik dengan didorong adanya fungsi kas, fungsi 

akuntansi piutang, dan fungsi pemeriksaan intern, serta dokumen yang digunakan 

adalah slip tagihan bukti penerimaan kas (bon merah), kuitansi. Catatan akuntansi 

yang digunakan jurnal penerimaan kas dan kartu piutang. Pengendalian intern 

yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyalah 

gunaan jumlah kas dari penjualan kredit yaitu dengan penyetoran langsung 

piutang koperasi oleh debitur ke bank. 

Haryanto (2005), sistem yang sudah dijalankan sebenarnya sudah mengarah 

ke pembentukan sistem pengendalian intern yang benar, tetapi pengembangan dari 

sistem tersebut belum sempurna atau masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat 

dicontohkan bahwa sudah ada pelaporan kepada pimpinan secara rutin tetapi 

belum terdapat pemeriksaan mendadak (surprised audit). Bisa disimpulkan bahwa 

sistem pengendalian internpenerimaan kas dari rawat inap Puskesmas Sambirejo 

masih sangat sederhana. Kekurangan seperti ini belum begitu dirasakan mungkin 

dikarenakan rawat inap di Puskesmas Sambirejo masih lingkup yang kecil dan 

belum sebesar rumah sakit. Namun dengan adanya evaluasi serta perbaikan sistem 

dapat diyakini akan lebih memajukan Puskesmas Sambirejo di masa mendatang. 

Hal ini juga akan berdampak positif bagi masyarakat pengguna jasa Puskesmas 

Sambirejo. 
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Dari ketujuh penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang mendiskripsikan tentang sistem 

pengendalian internal penerimaan kas suatu perusaan. Perbedaan dari penelitian 

diatas sistem pengendalian pada suatu perusahaan tersebut telah memadai sesuai 

dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern kecuali untuk penilaian resiko dan 

pemantauan masih perlu di perhatikan, ada yang cukup efektif dikarenakan unsur-

unsur sistem pengendalian internal sebagian tidak diterapkan, serta dari beberapa 

penelitian terdapat permasalahan tentang perangkapan tugas sehingga sistem 

pengendalian internal kurang terlaksana dengan baik dan sesuai. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh manajemen 

yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas informasi 

keuangan dan operasional yang andal, kepatuhan terhadap peraturandan keputusan 

yang berlaku, operasional yang efisien, pencapaian atas sasaran dan operasional 

yang telah ditetapkan, perlindungan aset, serta nilai integritas dan etika yang 

tinggi (Moeller, 2009:24).  

Sistem Pengendalian intern 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 (Mulyadi, 2001). 

Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang di 

pergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, 
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mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong 

kesesuaian dengan kebijkan yang telah ditetapkan (Marshall B.Romney dan Paul 

John Steinbart, 2006). 

2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern  

Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif digolongkan sebagai berikut; 

a). Untuk menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan  

b). Untuk menjamin kebenaran data akuntansi 

c). Untuk mendorong efisiensi usaha 

d). Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Selain itu Pengendalian Intern melaksanakan tiga fungsi penting, yaitu: 

1. Pengendalian Untuk Pencegahan (Preventive Control)  

Dibutuhkan untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka 

muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, 

merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. 

2. Pengendalian Untuk Pemeriksaan (detective control)  

Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. 

Contoh, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan. 

3. Pengendalian Korektif (corrective control)  

Dibutuhkan untuk memecahakan masalah yang ditemukan oleh pengendalian 

untuk pemeriksaan. Contoh dari pengendalian ini termasuk pemeliharaan copy 

cadangan (backup copies) atas transaksi dan file utama, dan mengikuti 

prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data.  
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2.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh 

setiap organisasi atau perusahaan yaitu : 

1) Struktur organisasi  

Fungsi yang menetapkan pemisahan tanggung jawab secara jelas dan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam 

organisasi seperti:  

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

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang mempunyai wewenang untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang 

memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 

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

semua tahap suatu transaksi.  

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  

Pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, 

utang, pendapatan, dan biaya. 

3)  Praktek yang sehat 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Setelah adanya 

pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ada, tidak akan terlaksana jika belum ada penjamin 

praktik yang sehat, diantaranya; a).  Penggunaan formulir berurut; b). 

Pemeriksaan mendadak; c). Setiap transaksi tidak boleh ditangani oleh satu 
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orang atau satu unit organisasi; d). Perputaran jabatan; e). Keharusan 

pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak; f). Secara periodik diadakan 

pengecekan antara kekayaan fisik dengan catatannya; g). Pembentukan unit 

organisasi yang bertugas mengecek pengendalian intern yang lain.  

4) Karyawan yang cakap 

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Perusahaan harus 

memiliki karyawan yang jujur dan kompeten yang dapat melaksanakan 

tugasnya secara efisien dan efektif. Untuk mendapatkan karyawan yang jujur 

dan berkompeten, perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut; a). Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaanya; b). Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

2.2.4 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk 

melaksanakan kegiatan penerimaan uang dan penjualan tunai atau dari piutang 

yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan (Mulyadi, 

2001:500). 

Selain itu sistem akuntansi penerimaan kas menurut Sudarmo (1992:61) 

dapat diartikan juga sebagai “proses aliran kas yang terjadi di perusahaan yang 

bersangkutan yang terdiri dari aliran kas masuk (cash inflow).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud sistem akuntansi 

penerimaan kas yaitu suatu jaringan prosedur yang menangani suatu peristiwa 

atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan uang dalam kas yang 
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berasal dari penjualan tunai maupun piutang yang melibatkan bagian-bagian yang 

saling berkaitan satu sama lain. 

2.2.5 Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas  

Penerimaan kas merupakan hasil dari beberapa aktivitas. Sebagai contoh, 

kas diterima dari pendapatan, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, 

penerbitan modal saham, dan penjualan sekuritas, investasi jangka panjang, serta 

aktiva lainnya.Lingkup bagian ini dibatasi pada penerimaan kas dari penjualan 

tunai dan penagihan dari pelanggan atas penjualan kredit. 

Menurut Boynton, dkk., (2003:33), dokumen dan catatan penting yang 

digunakan dalam pemrosesan penerimaan kas, adalah bukti penerimaan uang, 

lembar perhitungan kas, ikhtisar kas harian, slip deposit yang disahkan, file 

transaksi penerimaan kas dan jurnal penerimaan kas. Fungsi penerimaan kas, 

meliputi: 

1. Menerima penerimaan kas  

Risiko utama dalam memproses transaksi penerimaan kas adalah 

kemungkinan pencurian kas sebelum atau sesudah catatan penerimaan dibuat. 

Dengan demikian, prosedur pengendalian harus memberikan kepastian yang layak 

bahwa dokumentasi penetapan tanggung jawab telah dibuat pada saat kas diterima 

dan bahwa kas telah disimpan di tempat yang aman. Risiko kedua adalah 

kemungkinan terjadi kesalahan dalam pemrosesan penerimaan berikutnya. 

Penerimaan melalui kasir, penggunaan register kas atau terminal titik penjualan 

sangat diperlukan. Alat ini menyediakan: a) Gambar visual secara langsung untuk 
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pelanggan dengan jumlah penjualan tunai dan kas yang diajukan; b) Kwitansi 

penerimaan yang dicetak atas nama pelanggan dan catatan internal atas transaksi 

pada file komputer atau pita register yang terkunci; c) Total pengendalian yang 

cetak atas penerimaan harian diproses pada alat tersebut.  

Harapan pelanggan atas kwintansi penerimaan yang dicetak dan pengawasan 

oleh supervisor atas transaksi penjualan over the counter receipts akan membantu 

menjamin bahwa seluruh kas diproses melalui pita register kas. Di samping itu, 

supervisor juga dapat menetapkan tanggungjawab untuk melakukan pengecekkan 

independan atas keakuratan lembaran perhitungan kas di tangan dengan total yang 

dicetak oleh register atau terminal tersebut. Kas, lembar perhitungan, dan register 

atau total yang dicetak oleh terminal tersebut, kemudian diserahkan ke 

departemen kasir untuk selanjutnya diproses dan disetorkan. 

2. Menyetorkan kas ke bank  

Pengendalian fisik atas kas yang mensyaratkan bahwa seluruh penerimaan kas 

disetorkan secara utuh setiap hari.Kata utuh berarti semua penerimaan harus 

disetorkan yaitu pengeluaran kas tidak boleh dilakukan dengan penerimaan yang 

belum disetorkan. Pengendalian ini mengurangi risiko bahwa penerimaan tidak 

akan dicatat dan menghasilkan catatan setoran bank yang menetapkan eksistensi 

atau kejadian transaksi tersebut. Apabila penerimaan kas melalui ksir, maka 

pengecekan independen harus dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya dengan 

lembar perhitungan kas dan pradaftar.Total masing-masing kemudian dimasukkan 

ke ikhtisar kas harian, dan setoran lalu dilakukan.Setelah melakukan setoran, 
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ikhtisas kas harian dan slip setoran yang telah disahkan harus dicatat ke akuntansi 

umum. 

3. Mencatat penerimaan kas  

Fungsi ini meliputi pembuatan jurnal penerimaan kas melalui kasir serta 

posting penerimaan kas ke akun pelanggan.Pengendalian harus menjamin bahwa 

hanya penerimaan yang sah yang dimasukkan pada jumlah yang benar.Untuk itu, 

akses fisik ke catatan akuntansi atau terminal komputer harus dibatasi pada orang 

yang berwenang.Penerimaan kas melalui ksir, umumnya dicatat dalam akuntansi 

umum berdasarkan ikhtisar kas harian yang diterima dari kasir. 

Dalam kasus transaksi penjualan kredit, pemisahan tugas untuk melakukan 

fungsi-fungsi ini merupakan aktivitas pengendalian internal yang penting.Banyak 

dari pengendalian tersebut berkaitan dengan penerimaan dan penyetoran kas yang 

melibatkan cek dan saldo secara manual dari pada dengan komputer.Pengendalian 

komputer paling efektif dalam mengendalikan pencatatan subfungsi. 

Perhatian utamanya tertuju pada pada kemungkinan pencatatan transaksi 

penyesuaian penjualan fiktif untuk membunyikan penyelewengan dalam 

pemrosesan penerimaan kas.Misalnya, seorang karyawan yang menggelapkan kas 

yang diterima dari pelanggan dan menutupi penyelewengan yang dilakukannya 

dengan menghapus akun pelanggan terhadap penyisihan piutang tak 

tertagih.Aktivitas pengendalian mengurangi risiko penyelewengan semacam itu 

yang berfokus pada penetapan validasi, atau eksistensi atau kejadian, transaksi. 
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Pengendalian intern penerimaan kas adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

perusahaan dalam mengendalikan transaksi penerimaan kas. Menurut Hall 

(2007:244), pengendalian intern penerimaan kas meliputi: 

1) Otorisasi transaksi  

Otorisasi transaksi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi 

yang diproses oleh system informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak 

manajemen otoritas dapat bersifat khusus atau umum. Otorisasi transaksi terbagi 

tiga, yaitu:  

a. Pemeriksaan kredit.  

Tujuan otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa hanya transaksi 

yang valid yang akan diproses. Bagian kredit merupakan bagian yagn 

mengotorisasi pemrosesan pesanan penjualan. Bagian ini memastikan bahwa 

kebijakan kredit perusahaan dilaksanakan dengan benar. 

b. Kebijakan return barang  

Bagian kredit mengotorisasi proses return barang. Penentuan ini didasarkan 

pada sifat penjualan dan situasi return.Konsep otoritas khusus dan umum juga 

mempengaruhi aktivitas ini.Kebanyakan perusahaan mempunyai kebijakan 

khusus untuk menyetujui pengembalian kas dan kredit untuk akun pelanggan. 

c. Pradaftar kas  
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Pradaftar kas menyediakan sarana untuk melakukan verifikasi apakah cek dari 

pelanggan dan permintaan pembayaran sudah benar. 

2) Pemisahan tugas  

Pemisahan tugas memastikan bahwa tidak ada satu orang atau departemen pun 

yang memproses transaksi sendiri secara keseluruhan. Jumlah karyawan dan 

volume transaksi yang diproses mempengaruhi cara pemisahan dilaksanakan. Ada 

tiga peraturan yang memandu desainer sistem dalam tugas ini: 

a. Bagian yang mengotorisasi transaksi harus terpisah dengan bagian yang 

memproses transaksi. Dalam siklus pendapatan, bagian kredit terpisah dari 

seluruh proses, jadi otorisasi formal untuk transaksi merupaan aktivitas yang 

independen. 

b. Pengendalian aktiva harus terpisah dari tugas pembukuan. Dalam sistem 

pemrosesan pesanan penjualan, gudang yang menyimpan aktiva fisik dan 

fungsi akuntansi (buku besar umum dan bagian pengendalian persediaan) yang 

melakukan pencatatan.Pada sistem penerimaan kas, bagian penerimaan kas 

menyimpan kas dan fungsi akuntansi (buku besar umum dan bagian piutang 

dagang) menyimpan data. Kasir melapor ke bendahara yang 

bertanggungjawab atas aktiva lancar. Fungsi akuntansi adalah tanggung jawab 

kontroler. Kedua fungsi tersebut tidak boleh digabungkan. 

c. Perusahaan harus terstruktur sehingga tindak penipuan memerlukan kolusi dua 

atau lebih individu. Fungsi pembukuan harus dibagi dengan hati-hati.Secara 
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khusus, buku besar pembantu (piutang dagang dan persediaan), jurnal 

(penjualan dan penerimaan kas), dan buku besar umum harus dipisah.Individu 

yang mempunyai seluruh tanggungjawab pembukuan dan berkoluasi dengan 

orang yang bertanggungjawab atas persediaan, dapat melakukan penipuan 

yang sulit dideteksi. Dengan memisahkan tugas-tugas tersebut, kolusi harus 

melibatkan lebih banyak orang, yang akan meningkatkan risiko terdeteksi, 

sehingga sulit terjadi 

3) Supervisi  

Beberapa perusahaan mempunyai karyawan yang terlalu sedikit untuk dapat 

melakukan pemisahan fungsi.Perusahaan seperti ini harus bergantung pada 

supervisi untuk pengendaliannya.Dengan melakukan supervisi kepada karyawan 

yang mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai, perusahaan 

dapat melakukan antisipasi dalam sistemnya. 

4) Catatan akuntansi  

Dokumen sumber perusahaan, jurnal, dan buku besar harus membentuk jejak 

audit yang memungkinkan auditor independen untuk menelusuri transaksi melalui 

berbagai tingkat pemrosesan.Pengendalian ini juga merupakan fitur operasional 

yang penting. Dengan mengikuti jejang audit, manajemen dapat menemukan 

dimana kesalahan dalam sistem terjadi. Beberapa pengendalian khusus dapat 

mempermudah penelusuran jejak audit adalah dokumen sumber bernomor urut 

tercetak, jurnal khusus, buku besar pembantu, buku besar umum dan file. 
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2.2.6 Prosedur Penerimaan Kas 

Menurut Hall (2007:239), bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur 

penerimaan kas, adalah: 

1. Bagian penerimaan dokumen  

Bagian penerimaan dokumen menerima cek dari pelanggan bersama dengan 

permintaan pembayaran.Dokumen ini berisi informasi utama yang diperlukan 

untuk akun pelanggan.Permintaan pembayaran, biasanya adalah bagian dari faktur 

yang telah ditagihkan ke pelanggan.Ketika pembayaran dilakukan, pelanggan 

merobek bagian permintaan pembayaran dan mengembalikannya ke penjual 

bersama dengan pembayaran tunai. 

Kegunaan dari dokumen ini lebih terlihat pada perusahaan yang mempunyai 

banyak pelanggan dan memproses banyak transaksi penerimaan kas setiap hari. 

Staf bagian penerimaan dokumen mengirimkan cek dan permintaan pembayaran 

ke staf administrasi yang akan menstempel tersebut. Hanya untuk disetor dan 

mencocokkan jumlah pada permintaan pembayaran dengan cek tersebut daftar 

permintaan pembayaran.Daftar permintaan pembayaran adalah catatan dari semua 

kas yang diterima. 

2. Penerimaan kas  

Kasir memverifikasi keakuratan dan kelengkapan antara cek dengan 

permintaan pembayaran.Setiap cek yang hilang dan salah dikirimkan dari bagian 

penerimaan dokumen dan bagian penerimaan kas diidentifikasi.Setelah 

rekonsiliasi antara cek dengan permintaan pembayaran, kasir mencatat 
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penerimaan kas pada jurnal penerimaan kas.Semua transaksi penerimaan kas 

dicatat dalam jurnal penerimaan kas.Perhatikan bahwa setiap cek yang diterima 

dan pelanggan ditulis terpisah pada jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, staf 

menyiapkan slip setoran bank rangkap tiga yangmenunjukkan total nilai 

penerimaan harian dan menyerahkan cek tersebut beserta dua salinan dari slip 

setoran ke bank. Setelah dana disetor, kasir bank memvalidasi slip setoran bank 

dan mengembalikan satu salinan ke bagian pengawasan. Pada akhir hari kerja, staf 

penerimaan kas merangkum ayat jurnal dan menyiapkan voucher jurnal dengan 

mendebit kas. 

3. Bagian buku besar 

Secara berkala, bagian buku besar penerima voucher jurnal dari departemen 

penerimaan kas dan rangkuman akun dari bagian piutang usaha. Staf melakukan 

proses pembukuan dari voucher jurnal ke akun pengendali piutang dagang dan 

akun pengendali kas, merekonsiliasi akun pengendali piutang usaha dengan 

rangkuman buku besar pembantu piutang usaha, dan menyimpan voucher jurnal. 

4. Bagian Piutang usaha  

Bagian piutang usaha melakukan proses pembukuan permintaan pembayaran 

permintaan pembayaran pada akun pelanggan di buku besar pembantu piutang 

usaha. Setelah proses pembukuan, permintaan pembayaran disimpan untuk jejang 

audit. Pada akhir hari kerja, staf bagian piutang usaha merangkum akun buku 

besar pembantu piutang usaha dan menyerahkan rangkumannya ke departemen 

buku besar umum. 
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2.2.7 Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Dalam sistem akuntansi catatan akuntansi berfungsi untuk mencatat 

transaksi-transaksi yang berasal dari dokumen-dokumen sumber akuntansi. 

Catatan akuntansi dalam perusahaan biasanya antara lain: a.) Jurnal, biasanya 

merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi 

keuangan perusahaan; b.) Buku besar, merupakan kumpulan rekening-rekening 

yang digunakan untuk meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal; c.) 

Buku pembantu, adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian rekening 

tertentu yang ada dalam buku besar. 

2.2.8 Fungsi Yang Terkait 

Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi, antara lain; a.)  

Fungsi operasi. Fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu 

kegiatan; b.) Fungsi penyimpanan.Fungsi yang memiliki wewenang untuk 

menyimpan kas; c.) Fungsi pencatatan.Fungsi untuk mencatat peristiwa keuangan 

perusahaan. 

2.2.9 Penggolongan Kas 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 3 (2009:32), kas 

dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu:  

a. Cash in bank ( kas dalam bank)  

Kas dalam Bank yaitu sejumlah uang tunai milik perusahaan yang 

disimpan di bank dan setiap saat dapat diambil dan jika perusahaan 

membutuhkannya, dengan mengeluarkan cek atau giro. Kas di bank lebih 
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dititikberatkan pada usaha untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi 

manajemen untuk membuat perencanaan dan usaha yaitu usaha untuk 

melindungi kas dari kemungkinan terjadinya penyelewengan, pencurian, 

bencana alam, dan lain-lain. Tetapi, semua kemungkinan yang menimbulkan 

kerugian tersebut tidak seluruhnya dapat dihindarkan, sehingga pencatatan 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di bank dapat dimanipulasi. 

b. Cash in hand (kas dalam perusahaan)  

Kas dalam perusahaan yaitu uang tunai yang ada dalam perusahaan 

yang dapat digunakan setiap saat oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. 

Kas dalam perusahaan meliputi dana kas kecil dan dana lain yang 

penggunaannya tidak teratur an pos-pos setiap cek dalam perjalanan wesel 

bank dan pos wesel 

2.2.10 Pengertian Kas dan Penerimaan Kas 

Menurut Kieso, dkk (2002:380), kas yaitu aktiva yang paling likuid 

merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk 

semua pos-pos lainnya.  

Baridwan (2005:84), menyatakan ”kas merupakan suatu alat pertukaran yang 

dapat diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran 

ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau 

tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu”.  

I.A.I (2009:22), menyatakan Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. 

Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid berjangka pendek dan yang 
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dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumalah tertentu tanpa menghadapi resiko 

perubahan nilai yang signifikan. 

Soemarso (2009:296), menyatakan Kas adalah segala sesuatu (baik yang 

berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima 

sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. 

Kas merupakan aset yang paling lancar dan hampir setiap transaksi 

dipengaruhi oleh kas.Karena sifat kas yang liquid, maka mudah digelapkan, 

sehingga diperlukan pengendalian intern untuk mengelolahnya, dengan 

memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan (Desi 

Pakadang:2013). 

Kas mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

mendukung pelaksanaan operasional organisasi. Kas menjadi sangat penting 

artinya karena menggambarkan daya beli umum, dan dapat ditransfer segera 

kepada individu atau organisasi untuk memperoleh barang dan jasa yang mereka 

inginkan. Uang kas merupakan pos yang paling aktif dalam neraca. Uang kas 

menyangkut sebagian besar dari transaksi-transaksi perusahaan, ini disebabkan 

karean sifat dari transaksi-transaksi perusahaan yang mencakup suatu harga dan 

kondisi-kondisi yang membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan alat 

penukaran (Misbeta Yoanna : 2014). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kas merupakan aktiva 

produktif, oleh karena itu harus dijaga supaya jumlah kas tidak terlalu besar 

sehingga tidak ada idle cash. Daya beli uang bisa berubah-ubaha mungkin naik 
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atau turun tetapi kenaikan atau penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan 

penilaian kembali terhadap kas.  

Penerimaan kas dari suatu perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu 

penerimaan kas secara tunai dan penerimaan kas dari piutang yang biasanya 

timbul akibat dari transaksi kredit.. Penerimaan kas secara tunai dapat berupa 

uang tunai, credit card slip, atau cek pribadi (personal check). Penerimaan kas 

dari piutang dapat berupa cek atau giro bilyet. 

Sistem penerimaan kas secara tunai dapat dibagi menjadi tiga prosedur; a). 

Over-the-counter sale, dimana perusahaan melakukan penyerahan barang dan 

menerima uang kas di tempat usaha; b). Cash on delivery sale, dimana perusahaan 

melakukan penyerahan barang dan menerima uang kas di tempat 

pelanggan/konsumen; c). Penerimaan melalui pihak ketiga, misalnya bank atau 

perusahaan penerbit kartu kredit. 

Sistem penerimaan kas dari piutang dapat dibagi menjadi tiga macam 

prosedur, yaitu melalui penegih, melalui pos, dan melalui lock-box collectionplan. 

(Mulyadi, 1997). 

2.2.11 Flowchart Penerimaan Kas 

Bagan alir / Flowchart merupakan teknik analitis yang digunakan untuk 

menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat dan logis. Bagan alir 

merupakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan 

transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran 

data dalam sebuah sistem. 
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2.2.12 Praktek Yang Sehat 

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 

praktik yang sehat adalah 

 Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan 

alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transasksi. 

 Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan 

diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

 Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit 

organisasi lain. 

 Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara 

rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 

tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari. 

 Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan 

perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 

 Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. Untuk 

menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan 

catatan akuntansinya. 

 Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

untur-unsur sistem pengndalian yang lain. 


