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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Ibrahim, dkk (2014) meneliti tentang Evaluasi Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Toko Mitra 

Elektronik Superstore Gorontalo, dan didapatkan hasil bahwa sistem 

pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan 

Toko Mitra Elektronik Superstore Gorontalo sudah berjalan baik yang mana 

ditandai dengan prosedur transaksi melalui persetujuan kepala keuangan dan 

akuntansi dan juga harus disertai dengan bukti-bukti transaksi sebelum 

dilakukan pencatatan, adanya pembuatan nota untuk setiap penerimaan uang 

harian, penyetoran penerimaan uang ke bank pada hari itu juga, pencocokan 

antara bukti setor ke bank dengan penerimaan uang dan dokumen-dokumen 

lainnya. Sedangkan sistem pengendalian internal atas pengeluaran kas sudah 

berjalan baik yang mana setiap pengeluaran harus menggunakan cek yang telah 

disetujui dan ditanda tangani kepala keuangan dan akuntansi, serta setiap 

pengeluaran uang kas akan langsung dicocokkan antara saldo dalam buku 

dengan saldo rekening control oleh kepala keuangan dan akuntansi. 

Manoppo dan Rannita (2013) meneliti tentang Analisis Sistem Pengendalian 

Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galesong Prima 

Cabang Manado. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa analisis sistem 

pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan PT. 
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Sinar Galesong Prima Cabang Manado masih 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. 

Sari dan Fauzia (2013) meneliti tentang Evaluasi Penerapan Pengendalian 

Intern Terhadap Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 

dan didapatkan hasil bahwa evaluasi penerapan pengendalian intern terhadap 

penerimaan kas pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura berjalan memadai 

(cukup), namun masih terdapat kecurangan yang dilakukan para karyawan 

untuk mencuri kas. Hal ini menunjukkan bahwa pihak rumah sakit seharusnya 

lebih baik lagi memantau segala aktivitas yang ada serta memperkuat agar 

dapat meminimalisir dari segala bentuk kecurangan. 

Peneliti melakukan penelitian yang sedang dilakukan dengan meninjau 

penelitian terdahulu untuk mengkaji ulang kesalahan-kesalahan yang 

merugikan perusahaan. Oleh sebab itu penelitian terdahulu menjadi acuan dan 

referensi untuk meneliti. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi 
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Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan 

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Mulyadi, 2016: 2) 

Menurut Romney (2014:10) sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem 

yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk 

menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, 

prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, 

serta pengendalian internal dan ukuran keamaan. 

Menurut Bodnar dan Hoopwood (2003) sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk 

mengubah data keuangan dan data lainnya seperti informasi yang 

dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan. 

Sistem informasi akuntansi menurut Rama dan Jones (2008) adalah suatu 

subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan sistem 

informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari 

pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi adalah sekumpulan sistem yang digunakan dalam 

mencatat, mengolah data keuangan serta pengambilan keputusan bagi 

manajemen.  

 

2. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas 
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Penerimaan kas tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu 

sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual ke pembeli. Setelah uang 

diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan 

transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. (Mulyadi, 2016: 

379) 

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga prosedur 

yaitu sebagai berikut : 

a. Prosedur penerimaan kas dari over-the-counter-sales. 

Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang langsung ke perusahaan, 

melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan 

pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. 

b. Prosedur penerimaan kas dari cash-on-delivery sales (COD sales). 

Transaksi penjualan yang melibatkan perusahaan angkutan umum, atau 

angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil 

penjualan. COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah 

pemasaran. 

c. Prosedur penerimaan kas dari credit card sales. 

Kartu kredit merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over-

the-counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya 

dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. 

Fungsi yang terkait terhadap penerimaan kas adalah : 

a. Fungsi penjualan. 
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Fungsi ini bertanggung jawab menerima order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

b. Fungsi kas. 

Fungsi ini bertanggung jawab menerima 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 pengiriman. 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan 

barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. 

e. Fungsi akuntansi. 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. 

Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

adalah sebagai berikut : 

a. Prosedur order penjualan. 

Fungsi penjualan menerima order dari pmbeli dan membuat faktur 

penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran 

harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan 

fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada 

pembeli. 

b. Prosedur penerimaan kas. 



11 

 

Fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita register dan cap “lunas” pada 

faktur penjualan tunai) kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli 

tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi 

pengiriman. 

c. Prosedur penyerahan barang. 

Fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. 

d. Prosedur pencatatan penjualan tunai. 

Fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam 

jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat 

berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. 

e. Prosedur penyetoran kas ke bank. 

Fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank 

dalam jumlah penuh. 

f. Prosedur pencatatan penerimaan kas. 

Fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas 

berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. 

g. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan 

Fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan 

data yang dicatat dalam kartu persediaan. Fungsi ini membuat bukti 

memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok 

penjualan ke dalam jurnal umum. 

3. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas 
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Pengeluaran kas yang dilakukan suatu perusahaan diharuskan 

mennggunakan cek untuk skala pengeluaran yang cukup besar, sedangkan 

untuk pengeluaran yang relatif kecil bisa menggunakan kas kecil perusahaan. 

(Mulyadi, 2016: 425) 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu : 

a. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang bersangkutan 

mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Permintaan cek ini 

harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. 

b. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas 

cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur pos atau membayarkan langsung 

kepada kreditur. 

c. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang 

menyangkut beban dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas 

dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, pembuatan bukti kas keluar 

yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek 

sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

d. Fungsi pemeriksa intern 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara 

periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut 

catatan akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab juga untuk melakukan 
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pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan 

membuat rekonsiliasi bank secara periodik. 

Pada prosedur sistem pengeluaran kas, dibagi menjadi tiga macam sistem, 

yaitu: (Mulyadi, 2016:430) 

1) Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan 

pemintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

a. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

b. Prosedur pembayaran kas 

c. Prosedur pencatatan pengeluaran kas 

2) 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  

4. Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2016:129), sistem pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi tersebut 

menekankan bahwa sistem pengendalian internal digunakan untuk pencapaian 

tujuan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. 
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Menurut IAPI (2011: 319.2) dalam Sukrisno (2012) mendefinisikan 

pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Menurut Hall (2009:181) sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai 

kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk 

mencapai empat tujuan umumnya: (1) menjaga aktiva perusahaan, (2) 

memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, (3) 

mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, (4) mengukur kesesuaian 

dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. 

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian yang baik harus dapat memenuhi tujuan pembuatannya 

dan menangkal resiko kecurangan. Secara garis besar, tujuan pengendalian 

internal dibagi ke dalam empat kelompok (Tuanakotta, 2013): (1) strategis, 

sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas, (2) pengendalian internal 

atas laporan keuangan, (3) pengendalian operasional, (4) kepatuhan terhadap 

hukum dan ketentuan perundang-undangan. 

Menurut Widjajanto (2001:18) pengendalian internal bertujuan untuk 

menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap 

kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan oleh pihak di dalam 

maupun di luar perusahaan. Selain itu, pengendalian internal juga harus dapat 
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memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, 

demikian rupa sehingga memperlancar prosedur audit. 

Tujuan sistem pengendalian internal berdasarkan definisinya adalah : 

1) Untuk menjaga aset organisasi 

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3) Mendorong efisiensi 

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Pengendalian internal akuntansi yang dibutuhkan meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan kendalan data akuntansi. 

Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan 

para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. (Mulyadi, 2016) 

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 

Commisision) mengemukakan lima komponen sistem pengendalian internal 

yaitu sebagai berikut: (Hall, 2013) 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang 

pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua 

komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. 

2. Penilaian Risiko 
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Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk 

mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Penilaian 

risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola 

oleh organisasi. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan 

bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian 

tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, 

seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga 

keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung 

jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. 

Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar 

pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, 

berulang, dan berbagi. 

5. Aktivitas Pemantauan 

Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk 

apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya 

yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima 

komponen pengendalian internal mempengaruhi fungs-fungsi dalam setiap 

komponen ada dan berfungsi. 
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Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian internal 

adalah  menurut Mulyadi (2016:130), sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi diperlukan sebagai kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan, guna menghindari terjadinya penyimpangan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. 

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pihak yang memiliki 

wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dengan adanya 

sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, data yang terdapat pada 

formulir akan lebih terjamin tingkat ketelitian dan keandalannya mengenai 

aset, pendapatan, dan beban suatu perusahaan. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika 

tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Adapun cara-cara dalam menciptakan praktik yang sehat, 

yaitu: 
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a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang penggunaannya harus 

dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak berwenang, karena formulir 

sebagai alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi. 

b. Diadakan pemeriksaan mendadak tanpa adanya pemberitahuan terdahulu 

kepada pihak yang akan diperiksa terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, 

dengan jadwal yang tidak terencana. Hal ini akan mendorong karyawan agar 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang telah ditetapkan. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tugas 

tiap unit organsisasi terkait terjadi internal check, sehingga tercipta praktik 

yang sehat. 

d. Dilaksanakan perputaran jabatan secara rutin yang dapat menjaga 

independensi pejabat dalam melakukan tugasnya, tanpa adanya kecurangan. 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan atau yang berhak. Selama cuti, 

jabatan karyawan yang bersangkutan akan digantikan sementara oleh 

pejabat lain, sehingga jika terjadi kecurangan dalam departemen yang 

bersangkutan, maka diharapkan dapat diungkap oleh pejabat atau pihak 

yang berwenang terkait masalah tersebut. 

4. Adanya karyawan yang mutunya disesuaikan dengan tanggung jawabnya. 

Karyawan yang diperlukan perusahaan merupakan karyawan yang 

kompeten dan ahli dalam bidang sesuai tanggungjawabnya, sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan efektif. 

5. Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas 
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Menurut Mulyadi (2016:393), terdapat beberapa unsur pokok sistem 

pengendalian internal penerimaan kas dari penjualan tunai, antara lain: 

a) Organisasi 

 Adanya pemisahan antara fungsi penjualan dan fungsi kas. 

 Adanya pemisahan antara fungsi kas dengan fungsi akuntansi. 

 Transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi 

kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

b) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

 Fungsi penjualan melakukan otorisasi atas penerimaan order dari pembeli 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

 Fungsi kas melakukan otorisasi dengan cara membubuhkan cap “lunas” 

pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur 

tersebut. 

 Penjualan dengan menggunakan kartu kredit didahului dengan 

permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

 Fungsi pengiriman melakukan otorisasi atas penyerahan barang dengan 

cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 

 Fungsi akuntansi melakukan otorisasi atas pencatatan ke dalam buku 

jurnal dengan member tanda pada faktur penjualan tunai. 

c) Praktik yang sehat 

 Fungsi penjualan bertanggungjawab atas faktur penjualan tunai bernomor 

urut cetak. 
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 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 dilakukan secara 

periodic dan mendadak. 

6. Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 

Menurut Dunia (2008:111) pengendalian intern atas pengeluaran kas sangat 

diperlukan perusahaan guna member keyakinan yang memadai bahwa setiap 

pembayaran yang dilakukan hanya untuk transaksi-transaksi yang telah 

diotorisasi, dan menjamin bahwa kas yang digunakan telah efisien. 

Menurut Mulyadi (2016: 433) terdapat unsur-unsur  pengendalian intern 

atas pengeluaran kas dengan menggunakan cek, sebagai berikut: 

a) Organisasi 

 Adanya pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan kas dengan fungsi 

akuntansi. 

 Bagian Kasa tidak diperbolehkan melakukan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tanngan dari 

fungsi lain. 

b) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

 Adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang atas pengeluaran kas. 

 Adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang atas pembukaan dan 

penutupan rekening bank. 
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 Adanya otorisasi atas pencatatan dan jurnal pengeluaran kas yang 

didasarkan pada bukti kas keluar, serta melampirkan dokumen 

pendukung secara lengkap. 

c) Praktik yang sehat 

 Adanya pengamanan atas saldo kas yang disimpan perusahaan guna 

menghindari pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. 

 Bagian kasa bertanggungjawab atas dokumen dasar dan dokumen 

pendukung transaksi pengeluaran kas yang harus dibubuhi cap “lunas” 

setelah trasaksi pengeluaran kas. 

 Adanya penggunaan rekening Koran. 

 Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama 

perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan. 

 Menggunakan pencatatan dengan metode imprest system  apabila jumlah 

pengeluaran kas relative kecil melalui dana kas kecil. 

 Dilakukan pencocokan fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah 

kas yang ada di catatan akuntansi secara periodik. 

 Adanya asuransi dari kerugian mengenai kas yang berada di perusahaan 

dengan kas yang berada di perjalanan. 

 Asuransi kasir. 

 Pengamanan yang memadai terhadap bagian kasir guna mencegah 

terjadinya pencurian atau tindakan yang merugikan. 

 Bagian kasir bertanggung jawab atas semua nomor cek 

 




