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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dewi (2017) meneliti tentang analisis sistem pengendalian internal kas pada 

PT Jujur Jaya Sakti Makasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internal yang ada dalam perusahaan mendekati sempurna namun 

masih ada sedikit kelemahan dari sistem pengendalian internal perusahaan 

khususnya kas, hal tersebut didasarkan tidak disetornya setiap hari hasil 

penerimaan dari langganan, dan karyawan tidak dirotasi secara berkala. Bagian 

internal kontrol sudah melakukan fungsinya dalam melakukan pengendalian 

terhadap kas perusahaan, dan juga telah melaksanakan sistem dan prosedur audit 

terhadap kas perusahaan.  

Manoppo (2013) meneliti tentang analisis sistem pengendalian internal 

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado, 

hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal penerimaan kas di PT. 

Sinar Galesong Prima telah efektif dilihat dengan telah memenuhi unsur-unsur 

pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas di PT. Sinar 

Galesong Prima belum efektif, karena masih terdapat unsur-unsur pengendalian 

internal di dalam perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan, antara lain 

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

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

bagian pemeriksaan internal, stempel cek dipegang oleh pembuat cek tersebut, 
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dan juga PT. Sinar galesong Prima tidak melakukan perputaran jabatan secara 

rutin sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan masih sangat besar.  

Widiastuti (2013) meneliti tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Intern 

Terhadap Penerimaan Kas Pada KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern 

terhadap penerimaan kas di KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo sudah 

dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang 

harus diperbaiki. Akan lebih baik apabila pengecekan dilakukan langsung oleh 

manajer, membentuk bagian penagihan dan bagian gudang, dan melakukan 

pemeriksaan mendadak. 

Anisah (2012) meneliti tentang Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran 

Kas Pada Koperasi As Sakinah Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Susunan struktur organisasi yang sudah cukup efektif karena dapat melakukan 

kegiatan koperasi dengan baik dan prosedur pengeluaran kas yang dilakukan 

berdasarkan peraturan dan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Pencatatan transaksi pengeluaran kas dilakukan dengan sistem pencatatan, 

transaksi pengeluaran kas dilakukan oleh bagian kasir sedangkan pencatatan 

komputerisasi dilakukan oleh bagian pembukuan/keuangan. Pencatatan transaksi 

ini berdasar dokumen bukti pengeluaran kas. 

Muntaz (2011) meneliti tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern 

Penerimaan Kas Pada Koperasi Aditya Kencana Baru (Kop-Akb) Pekanbaru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak terdapatnya pembagian tugas atau 

pemberian wewenang dan tanggungjawab pada bagian keuangan. Tidak adanya 
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sistem pemerikasaan secara detail terhadap segala bukti, bukti-bukti catatan yang 

tidak memadai serta belum adanya pemeriksaan secara langsung maupun 

pemantauan mendadak (cash opname) oleh fungsi pemeriksa intern. Tidak 

berfungsinya bagian accounting secara optimal karena adanya campur tangan dari 

bendahara. Dengan adanya penggabungan tugas tersebut akan membuka 

kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, 

sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya. 

Sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih 

memperluas objek penelitian yaitu tidak hanya analisis sistem pengendalian 

internal penerimaan kas saja tetapi penelitian ini juga membahas analisis sistem 

pengendalian internal pengeluaran kas dengan berpatokan pada gagasan  

pengendalian internal dalam buku Mulyadi. Selain itu tempat penelitian ini juga 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Sistem  

Menurut Romney dan Steinbart (2015:3), sistem adalah suatu rangkaian 

yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya 

terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih 

besar.  

Menurut Zaki Baridwan (2008:2) “sistem sebagai suatu entri (kesatuan) 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (disebut sub sistem) 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.” 
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Menurut Mulyadi (2014:5) “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan”.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan 

atau rangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Komponen Sistem 

Komponen sistem menurut Rommey (2015) terdiri dari lima komponen 

diantaranya: 

a. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan  

berbagai fungsi. 

b. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan data tentang 

aktivitas-aktivitas organisasi. 

c. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

d. Software yang dipakai untuk memproses data. 

e. Infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung, 

dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

3. Pengertian Pengendalian 

Pengertian pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah:“Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan 

membandingkan antara hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan 

usaha (kegiatan) dalam hasil pengawasan. 
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Menurut Mulyadi (2014:89), aktifitas pengendalian adalah kebijakan 

prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa petunjuk yang dibuat oleh 

manajemen telah dilaksanakan. 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk 

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang dibuat telah dilaksanakan 

supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

4. Pengertian Pengendalian Internal 

Menurut Krismiaji (2010:218) menyatakan “Pengendalian internal adalah 

rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi 

aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.” 

Menurut Murtanto (2005:13), pengendalian internal secara luas 

didefinisikan sebagai proses dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan 

personil lain sebuah entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk 

akal tentang pencapaian tujuan dengan kategori sebagai berikut : 

 Efektivitas dan efisiensi operasi 

 Kehandalan laporan keuangan 

 Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku 

Menurut Romney dan Steinbart (2015:226), pengendalian internal 

adalah sebuah proses yang menyebar keseluruh aktivitas pengoperasian 

perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen dimana 

pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai untuk tujuan 

pengendalian berupa mengamankan aset, mengelola catatan secara detail yang 
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baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar, memberikan 

informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan dan mendorong dan memperbaiki efisiensi 

operasional.  

Menurut Committe Of Sponsoring Organizations (COSO) dalam 

Susanto (2008:95), menyatakan bahwa pengendalian internal menjadi 

dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan dari bagian tertentu 

dari organisasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan 

tujuan perusahaan yang telah ditentukan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal adalah rencana organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direktur, 

manajemen, dan personil lain sebuah entitas yang bertujuan untuk memberikan 

dorongan kepada seseorang atau karyawan agar tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan dapat tercapai. 

5. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Mulyadi (2014:163) mengatakan tujuan sistem pengendalian internal 

yang efektif diantaranya:  

a. Menjaga keamanan harta perusahaan dan juga catatan organisasi.  

b. Memeriksa ketelitian atas kecermatan dan kebenaran data akuntansi.  

c. Memajukan efisiensi perusahaan.  

d. Membantu agar tidak ada penyimpangan dari kebijakan-kebijakan 

manjemen yang ada.  
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Menurut Committe Of Sponsoring Organizations (COSO) (2013:15), 

pengendalian internal memiliki tiga kategori tujuan yaitu: 

a. Tujuan Operasi 

Tujuan ini berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk 

tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta menjaga aset terhadap kerugian. 

b. Tujuan Pelaporan 

Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non keuangan untuk 

internal maupun eksternal yang mencakup keandalan, ketepatan waktu, 

transparasi atau ketetapan lain yang ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang 

diakui oleh pembuat standart, atau kebijakan entitas itu sendiri. 

c. Tujuan Kepatuhan 

Tujuan ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dimana 

entitas tunduk. 

6. Komponen Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Committe Of Sponsoring Organizations (COSO) (2013:56), 

pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses dan 

struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal 

diseluruh organisasi.  

Lingkungan pengendalian terdiri dari : 

1) Struktur oraganisasi 

2) Komitemen terhadap intergritas dan nilai-nilai etika 
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3) Komitmen terhadap kompetensi 

4) Peraturan dan kode etik karyawan 

5) Metode penetapan tanggung jawab dan wewenang 

6) Kebijakan dan praktik untuk mengelola sumber daya manusia  

b. Penilaian risiko  

Risiko di definisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi 

dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian resiko melibatkan proses yang 

dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan meilai resiko terhadap 

pencapaian tujuan. Penilaian resiko membentuk dasar untuk menentukan 

bagaimana resiko akan di kelola. Sebuah persyaratan untuk penilaian resiko 

adalah pembentukan tujuan, terkait pada tingkat yang berbeda dari entitas. 

Penilaian resiko terdiri dari : 

1) Personil baru yang memiliki pemahaman berbeda atau tidak memadahi atas 

pengendalian internal 

2) Sistem informasi dan teknologi yang baru atau yang di perbarui 

mempengaruhi pemrosesan transaksi 

3) Produk dan aktifitas baru yang tidak di mengerti oleh karyawan akan 

menimbulkan resiko terganggunya proses bisnis perusahaan 

4) Bencana alam atau kerusakan politik seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, 

perang, atau kerusuhan massa. 

c. Kegiatan pengendalian  

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui 

kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk 



15 
 

mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian di 

lakukan di semua tingkat entitas pada berbagai tahapan dalam proses bisnis dan 

pada lingkup teknologi. Kegiatan pengendalian bersifat preventif atau detektif 

dan dapat mencakup berbagai kegiatan manual maupun otomatis.  

Kegiatan pengendalian terdiri dari :  

1) Desain dokumen yang baik dan bernomer urut tercetak 

2) Pemisahan tugas  

3) Otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis 

4) Mengamankan harta dan catatan perusahaan 

Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengamankan 

harta dan informasi tersebut, antara lain meliputi : 

a) Membatasi akses fisik terhadap harta ( seperti penggunaan register kas, 

kotak brangkas dan lain sebagainya ). 

b) Menjaga catatan dan dokumen dengan menyimpan catatan dan dokumen 

dalam lemari yang terkunci, serta dengan membuat back-up yang memadai. 

c) Pembatasan akses terhadap ruang komputer dan terhadap file perusahaan. 

d) Menciptakan adanya pengecekan independen.  

d. Informasi dan komunikasi  

Informasi diperlukan entitas untuk melaksanakan tanggung jawab 

pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya. Manajemen 

menggunakan informasi yang relevan untuk mendukung berfungsinya 

komponen lain dari pengendalian internal. Komunikasi adalah bersifat terus-

menerus yang menyediakan, berbagi, dan memperoleh informasi yang 
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diperlukan. Komunikasi internal adalah sarana untuk menyebarkan informasi 

ke seluruh organisasi. 

Informasi komunikasi terdiri dari : 

1) Mengisi dan mencatat semua transaksi yang valid. 

2) Mengklarifikasi transaksi sebagaimana harusnya. 

3) Mencatat transaksi pada periode yang tepat. 

4) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan 

secara tepat. 

e. Kegiatan pemantauan 

Kegiatan pemantauan adalah evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, 

atau beberapa kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan 

apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, ada dan 

berfungsi. Evaluasi berkelanjutan, dibangun dalam proses bisnis pada tingkat 

yang berbeda dari entitas, memberi informasi yang tepat waktu. sedangkan 

evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan 

frekuensi tergantung pada penilaian resiko, efektifitas evaluasi yang 

berkelanjutan dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan akan dievaluasi 

terhadap kriteria yang ditetapkan oleh regulator, kriteria yang diakui badan 

penetapan standart atau manajemen dewan direksi, dan kekurangan 

dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi yang sesuai aktifitas 

pemantauan. 

Aktifitas pemantauan dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya : 

1) Supervisi yang efektif 
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2) Pengauditan internal 

Menurut Mulyadi (2014:164), unsur pengendalian internal yang baik 

adalah sebagai berikut : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas.  

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab 

fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:  

1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi.  

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi.  

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya.  

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi  

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang 

dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi 

proses akuntansi.  
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c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi.  

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah:  

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

2) Pemeriksaan mendadak. 

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi. 

4) Perputaran jabatan.  

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.  

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang 

sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara 

4 unsur pokok pengendalian internal tersebut diatas, unsur mutu karyawan 

merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika 

perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian 

yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap 

mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. 
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Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya 

akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun 

hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya. 

7. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Auditing (2010:181), 

terdapat 5 keterbatasan atas pengendalian internal yaitu sebagai berikut: 

a. Kesalahan dalam pertimbangan 

Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan 

tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau 

tekanan lain. 

b. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. 

c. Kolusi 

Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut 

sebagai kolusi. Kolusi mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 

dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang. 

d. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, 
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penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. 

Contohnya adalah manajer melaporkan jumlah laba yang lebih tinggi dari 

jumlah sebenarnya untuk mendapat bonus lebih tinggi. 

e. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk diperlukan untuk mengoperasikan struktur 

pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari 

pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya 

maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus 

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kantitatif dan kualitatif 

dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal. 

8. Pengertian Kas 

Menurut Slamet sugiri Sodikin (2013:5) “kas merupakan asset yang 

menjadi permulaan siklus operasi perusahaan.oleh karena itu kas merupakan 

titik awal untuk system pengendalian akuntansi.” 

Menurut SAK ETAP 2009 kas terdiri atas saldo kas di perusahaan dan 

saldo rekening giro. Kas diperusahaan terdiri atas uang kertas dan uang logam. 

Rekening giro adalah rekening yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan 

menghendakinya. 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan kas adalah aktiva yang 

paling lancar dalam istilah sehari-hari yaitu dapat disamakan dengan uang tunai 

yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah. 
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9. Pengendalian Internal Penerimaan Kas 

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama perusahaan, 

yaitu: penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang (Mulyadi, 2014:455). 

a. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai 

Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai mengharuskan : 

1) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam 

jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk 

melakukan pemeriksaan internal . 

2) Penerimaan kas dari penjualan tunai yang dilakukan dengan menggunakan 

transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam 

pencatatan transaksi penerimaan kas. 

3) Fungsi yang terkait dalam penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu: 

a) Fungsi penjualan. 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, 

mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada 

pembeli untuk kepentingan pembayaran barang ke fungsi kas. 

b) Fungsi kas. 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 

c) Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan 

oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

d) Fungsi akuntansi 
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Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan membuat laporan keuangan. 

4) Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah: 

a) Faktur penjualan tunai. 

b) Pita register kas. 

c) Credit Card sales slip. 

d) Bill of leading. 

e) Faktur penjualan COD. 

f) Bukti setor bank. 

g) Rekapitulasi harga pokok penjualan. 

5) Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai yaitu : 

a) Organisasi : 

 Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas 

 Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

 Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kas, fungsi pengiriman dan fungsi akuntansi. 

b) Sistem otorisasi dan prosedur Pencatatan : 

  Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan 

dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 
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 Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan 

cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register 

kas pada faktur tersebut. 

 Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

 Penyerahan barang diotorisasi fungsi pengiriman dengan cara 

membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 

 Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

c) Praktik yang Sehat : 

 Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 

 Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke 

bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari 

kerja berikutnya. 

 Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik 

dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. 

b. Prosedur penerimaan kas dari piutang 

Untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, prosedur penerimaan 

kas dari piutang mengharuskan: 

1) Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah 

bukuan melalui rekening bank (giro bilyet). 
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2) Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke 

bank dalam jumlah penuh. 

3) Fungsi yang terkait dalam prosedur penerimaan kas dari piutang yaitu: 

a) Fungsi sekretariat 

Bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan 

(remitance advice) melalui pos dari para debitur serta membuat daftar surat 

pemberitahuan yang telah diterima. 

b) Fungsi Penagihan 

Bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur 

berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c) Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat 

atau dari fungsi penagihan serta menyetorkan kas yang telah diterima 

tersebut ke bank dalam jumlah penuh. 

d) Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang 

kedalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu 

piutang. 

e) Fungsi Pemeriksaan Intern 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang 

ada ditangan fungsi kas secara periodik serta melakukan rekonsiliasi bank, 

untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi. 
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4) Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari piutang yaitu : 

a) Surat pemberitahuan 

b) Daftar surat pemberitahuan 

c) Bukti setor bank 

d) Kuitansi 

5) Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang 

adalah: 

a) Organisasi : 

 Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

b) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan : 

 Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas 

nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet). 

 Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

 Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

(bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang 

berasal dari debitur. 

c) Praktik yang Sehat : 

 Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara perhitungan 

kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

 Para penagih kasir harus diasuransikan. 
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 Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan bagian kas maupun 

ditangan penagih perusahaan) harus diasuransiakan. 

10. Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 

Prosedur pengeluaran kas harus dirancang sedemikian rupa untuk 

menghindari kejadian-kejadian yang tidak di inginkan di dalam perusahaan  

sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul 

untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. 

Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik 

maka ada beberapa hal yang harus diatur diantaranya: 

a. prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluaran-pengeluaran 

dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil. 

2) Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang 

berwenanag terlebih dahulu. 

3) Adanya pemisahan tugas.  

Pemisahan tugas dilakukan untuk mencegah seseorang secara penuh 

melakukan sebuah transaksi diluar kebutuhan perusahaan dan untuk 

menciptakan kondisi yang efektif sehingga sulit atau tidak 

memungkinkan bagi seseorang untuk mencuri kas atau aktiva lainnya. 

b. fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas menggunakan cek 

menurut Mulyadi (2014:513) adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

2) Fungsi kas. 
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3) Fungsi akuntansi. 

4) Fungsi pemeriksa intern. 

c. Dokumen yang biasa digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek adalah : 

1) Bukti kas keluar. 

2) Cek. 

3) Permintaan Cek (check request) 

d. Unsur-unsur pengendalian intern yang baik dalam pengeluaran kas adalah 

sebagai berikut (Mulyadi, 2014: 516-522) : 

1) Organisasi 

a) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

b) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh 

bagian keuangan sejak awal hingga akhir, tanpa campur tangan pihak 

lain. 

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a) Pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 

berwewenang. 

b) Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan 

persetujuan dari pejabat yang berwewenang. 

c) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas 

keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 

berwewenang dan dilampirkan dengan dokumen lengkap. 

3)  Praktik yang Sehat 
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a) Saldo kas harus dilindungi dari kemungkinan penggunaan yang tidak 

semestinya. 

b) Dokumen dasar dari pendukung transaksi pengeluaran kas harus 

dibubuhi cap “LUNAS” oleh bagian keuangan setelah transaksi 

pengeluaran kas dilakukan. 

c) Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang merupakan 

informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh 

fungsi pemeriksaan intern (internal audit function) yang merupakan 

fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penerimaan kas. 

d) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama 

perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahan bukuan. 

e) Jika pengeluaran hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran 

ini melalui sistem dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan 

dengan imprest system. 

f) Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di 

tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. 

g) Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas dalam perjalanan (cash 

intransit) diasuransikan dari kerugian. 

h) Kasir diasuransikan (fidelity bond insurance). 

i) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah pencurian terhadap 

kas yang ada di tangan (misalnya mesin registrasi kas, almari besi, dan 

strong room). 

j) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh Bagian Kasir. 
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4) Karyawan yang Berpotensi 

a)  Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

b) Pengembangan pendidikan karyawan selama karyawan menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 

pekerjaannya. 

 


