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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu       (Voets et al., 201 6)     (adibah et al., 20 15) 

 Penelitian terdahulu yang di lakukkan oleh Bahari,. et al  (2017), yang 

menganalisis sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT  Sumber 

purnama sakti motor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas 

pada PT. Sumber Purnama sakti motor masih terdapat kelemahan dalam 

pelaksanaan sistem pengendalian internnya, dimana terdapat perangkapan fungsi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Adhyta dan Utomo (2017), yang 

menganalisis mengenai sistem penjualan dan penerimaan kas pada CV. Pandan 

Wangi Di Madiun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa dalam sistem penjualan dan penerimaan kas pada Cv. Pandan 

Wangi masih belum mampu meningkatkan efektifitas di dalam perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Voets,. et al (2016) yang mengenai 

Analisis sistem informasi akuntansi siklius penjualan dan penerimaan kas pada 

PT. Sumber Alfaria Trijaya, tbk (alfamart) cabang Manado. Pada penelitian yang 

dilakukan menjelaska bahwa Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan 

bahwa pada  PT sumber alfaria trijaya tbk (Alfamart) terdapat kelemahan 

pengendalian intern dalam sisklus penjualan dan penerimaan kas, dimana sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan belum cukup memberikan perlindungan 

terhadap asset, utang beban dan juga pendapatan.                (Basrie et al., 2011) 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan Adibah,. et al (2015) meneliti 

mengenai Analisis sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT. Mitra 

Pinasthika Mustika Surabaya. Mengambil kesimpulan bahwa pada perusahaan ini 

memiliki desain sistem penegendalian intern yang baik. Namun, dalam 

pelaksanaannya, sistem ini dapat di katakana kurang baik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lathifah,. et al  (2015) mengenai analisis 

Sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada CV. Tri Jaya Motor Kediri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem 

akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada Cv. Tri jaya Motor ini terdapat 

beberapa kekurangan sehingga pengendalian intern belum berjalan dengan efektif 

dan efisien. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wardani,. et al  (2014) dengan judul 

analisis Sistem Prosedur Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT Anugerah 

Cendrawasih Sakti Motor Malang. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengendalian intern penjualan dan penerimaan kas masih terdapat banyak 

kelamahan yang kurang mendukung pengendalian intern yang baik. 

  Penelitian terdahulu mengenai tema yang sama yang dilakukan oleh 

Basrie,. et al (2011), yang menganalisis tentang sistem pengendalian intern atas 

penjualan dan penerimaan kas pada PT. Senjaya Rezeki Mas di Bandar lampung. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelaksanaan sistem penjualan dan penerimaan kas secara umum pada PT. Senjaya 

Rezeki Mas sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dari 

segi pengendalian organisasional.  
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 Berdasarkan penlitian terdahulu yang telah di paparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal penjualan dan penerimaan kas 

pada perusahaan dagang,  masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya yaitu 

perangkapan fungsi yang kurang sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya 

(Adibah et al., 2015) dan juga menurut (Adhyta dan Utomo, 2017),  ini didukung 

juga dengan penelitian terdahulu oleh (Wardani et al., 2014). Kelemahan  juga 

terjadi dalam pengotorisasian oleh bagian yang tidak sesuai dengan fungsi dan 

tugasnya (Voets et al., 2016) ini dukung juga dengan penelitian (Lathifah et al., 

2015). Selain itu, terdapat kelmahan dimana penyetoran ke kas bank tidak 

langsung disetorkan hari yang sama (Bahari et al., 2017) tetapi pernyataan ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Basrie,. et al (2011) pada PT. 

Senjaya Rezeki Mas piutang yang di dapat langsung dikirim ke bank hari itu juga 

dan diadakan pencocokan anatara tembusan bukti setoran kebank dengan rekening 

Koran oleh bagian akuntansi sehingga dengan mudah dapat diketahui jika ada 

kesalahan.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengendalian Internal  

 Pengendalian internal (internal control)  adalah proses, dipengaruhi oleh 

dewan direktur, manajemen dan personil lain dalam perusahaan, dirancang untuk 

memberi jaminan yang masuk akal sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam 

kategori berikut (Murtanto, 2005:13): 

a. Efektivitas dan efisiensi operasi 

b. Reliabilitas pelaporan keuangan 

c. Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku 
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 Pengendalian internal adalah Sistem pengendalian intern 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. (Mulyadi, 

2016:129):  

 Pengendalian internal berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan 

produktivitas operasional, utamanya dalam mencapai tujuan (Zamzami dan Faiz, 

2015). Dengan adanya perbaikan pengelolaan dan pelaporan pengendalian internal 

maka dapat mendorong peningkatan hasil yang berkualitas dalam laporan 

keuangan perusahaan.  

Menurut Romney dan Steinbart (2016:226) pengendalian internal adalah 

proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-

tujuan pengendalian berikut telah tercapai:    {Romney , 2016 #32} 

a. Mengamankan asset mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, 

atau penempatan yang tidak sah. 

b. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan asset 

perusahaan secara akurat dan wajar. 

c. Memberikan informasi yang akurat 

d. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kreteria yang 

ditetapkan. 

e. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. 

f. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan menejerial yang telah 

ditentukan. 

g. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 
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Menurut Romney dan Steinbart (2016:227) Pengendalian internal 

menjalankan tiga fungsi penting sebagai berikut:                (Romney  dan Paul, 2016).  

a. Pengendalian preventif 

Pengendalian ini mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya, 

merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai dan 

mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi.  

b. Pengendalian detektif 

Pengendalian ini menemukan masalah yang tidak terelakan, yang 

dimaksud disini yaitu contohnya menduplikasi pengecekan kalkulasi dan 

menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. 

c. Pengendalian korektif 

Pengendalian ini mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta 

memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. 

2. Tujuan Sistem Pengendalian internal 

 Tujuan sistem pengendalian internal yang hendak dicapai baik yang 

mengelola informasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan 

komputer menurut Mulyadi (2016:130) antara lain: 

a. Menjaga asset organisasi 

Apabila tidak dilindungi dengan pengendalian intern, kekayaan fisik 

perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak tanpa sengaja. 

Demikian pula dengan kekayaan nonfisik seperti aktivitas usaha, 

dokumen-dokumen penting dan catatan keandalan data akuntansi. 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
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Agar usaha berjalan dengan baik, maka manajemen harus mempunyai 

informasi yang akurat. Berbagai informasi yang penting untuk 

mengambil keputusan. 

c. Mendorong efisien  

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk 

menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam 

seluruh aspek usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya yang 

tidak terkendali. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Manajemen membuat berbagai materi dan prosedur untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Struktur pengendalian intern yang dimaksud untuk 

memastikan bahwa segala praturan dan prosedur ini ditaati oleh 

karyawan perusahaan. 

 Menurut tujuannya sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua 

macam antara lain (Mulyadi, 2016:130): 

a. Pengendalian internal akuntansi (internal Accounting Control) 

Yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal akuntansi 

meliputi, struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan terutama untuk menjaga asset organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan 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. 

 



12 
 

12 
 

b. Pengendalian internal administratif (internal administrative control) 

Yang merupakan dari pengendalian ini meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama yang 

mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

3. Komponen pengendalian internal menurut Mulyadi 

 Secara umum terdapat empat Unsur-unsur pengendalian internal. Yang 

meliputu struktur organisasi, sitem wewenang otorisasi dan pencatatan, praktik 

sehat, serta mutu karyawan, dimana dibawah ini adalah penjelasan dari setiap 

unsur pengendalian internal (Mulyadi, 2016:131): 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas.Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian 

tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok di perusahaan. Pembagian 

tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-

prinsip berikut: 

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

akuntansi. 

b) Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggungjawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap transaksi. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memeberikan 

perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, beban dan pendapatan. 

Dalam sebuah organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus 
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dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 

terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatn yang baik akan 

menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatn 

akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya yang tinggi. 

Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya 

dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga dapat dijadikan 

masukan yang terpercaya bagi proses akuntansi selanjutnya, prosedur 

pencatatn yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat 

dipercaya mengenai asset, utang, pendapatan dan beban suatu organisasi.  

c. Praktik sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang  

dan juga prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 

dengan baik jika tidak diciptakan cara cara untuk menjamin praktik yang 

sehat dalam pelaksanaannya. Cara umum dalam menjalankan praktik 

yang sehat yaitu: 

a) Penggunaan formulir ber nomor urut cetak yang pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwewenang. 

b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit) terhadap kegiatan-kegiatan 

pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan aturan yang telah berlaku. 

c) Setiap unit transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit saja tanpa ada campurtangan dari unit 

atau orang lain. 
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d) Secara periodik diadakan pencocokan fisik asset dengan catatannya. 

Untuk mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. 

e) Perputaran jabatan (job rotation) yang diadakan secara rutin akan 

dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, 

sehingga persengkongkolan diantaranya dapat dihindari. 

f) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, sehingga 

seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, 

diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk 

sementara tersebut. 

g) Membentuk unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian interen yang lain, 

sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamananya dan data 

akuntansi akan terjamin ketelitiannya dan keandalannya. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Karyawan yang 

jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawab akan dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Namun, 

karyawan yang kompeten tidak menjadi satu-satunya unsure sistem 

pengendalian internal untuk menjamin tercapainya tujuan sistem 

pengendalian. Ada cara yang dapat di tempuh untuk mendapatkan 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, antara lain: 

(1). Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang di anut oleh 

pekerjaannya, untuk memperaoleh karyawan yang mempunyai 

kecakapan yang sesuai dengan tuntuatan tanggung jawab yang akan 

dipilkulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada 



15 
 

15 
 

dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh 

calon karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang 

memiliki kompetensi seperti yang dituntut oleh jabatan yang akan 

didudukinya. 

(2). Pengembangan pendidikan karyawaan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan. 

4. Penjualan 

 Penjualan adalah aktivitas memperjual belikan barang atau jasa kepada 

konsumen. Aktivitas penjualan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. (Puspitawati dan Anggadini, 

2011:53). 

Penjualan tunai merupakan penjualan yang dilakukan dengan cara 

menerima uang tunai pada saat barang diserahkan kepada pembeli (Puspitawati 

dan Anggadini, 2011:165). Penjualan tunai dilakukan oleh perusahaan dengan 

cara pembeli melakukan pembayaran barang yang akan dibeli terlebih dahulu, jika 

pembeli sudah membayar barang tersebut, maka barang akan diserahkan kepada 

pembeli, dan transaksi penjualan tunai akan dicatat oleh perusahaan.  

 Penjualan Kredit adalah aktivitas penjualan yang menimbulkan tagihan 

atau piutang kepada pembeli sehingga penjual tidak menerima uang tunai pada 

saat barang diserahkan kepada pembeli (Puspitawati dan Anggadini, 2011:165) 

Aktivita penjualan Kredit biasanya dilakukan dengan cara pembeli melakukan 

pemesanan barang lalu pembayaran dilakukan nanti pada saat tanggal ditentukan.  

 Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:166) prosedur penjualan 

kredit terdiri dari aktivitas : 
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(1) Permintaan informasi persediaan barang atau jasa 

(2) Penerimaan pesanan penjualan  

(3) Pengecekan persediaan dan harga 

(4) Persetujuan kredit 

(5) Pengambilan barang atau persediaan 

(6) Pembuatan faktur penjualan 

(7) Pengiriman barang 

(8) Pencatatan transaksi 

(9) Penagihan 

(10)  Pencatatan piutang dagang  

(11)  Pencatatan buku besar. 

5. Penerimaan kas 

Penerimaan kas adalah kas atau uang yang diterima oleh perusahaan 

yang berasal dari aktivitas transaksi perusahaan. Menurut (Mulyadi, 2016:379)  

penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber yaitu penerimaan kas dari 

penjualan tunai dan penerimaan kas dari pelunasan piutang. 

1. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga prosedur 

yaitu (Mulyadi,2016:380) 

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

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

c. Prosedur penerimaan kas dari credit card sales. 
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6. Sistem pengendalian internal penerimaan kas dan penjualan tunai  

 Pengendalian intern sangat berguna dalam melindungi aktiva perusahaan 

terhadap kecurangan, pemborosan dan pencurian yang dilakukan baik oleh pihak 

di dalam perusahaan maupun pihak di luar perusahaan (Makisurat,. et al. 2014).  

1) Dalam penerimaan kas dan penjualan terdapat beberapa fungsi yang terlibat 

didalamnya, fungsi-fungsi tersebut antara lain (Mulyadi, 2016:386): 

a. Fungsi penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima orderan dari pembeli, 

mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada 

pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang. Fungsi ini 

dilakukan dibagian penjualan. 

b. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas atau uang 

pembayaran orderan dari pembeli. Fungsi ini dilakukan dibagian kasir. 

c. Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang orderan yang 

sudah dipesan oleh pembeli dan menyerahkan barang ke bagian 

pengiriman. Fungsi ini dilakukan oleh bagian gudang.   

d. Fungsi pengiriman 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengemas dan membungkus barang 

yang telah dipesan pembeli dan menyerahkan barang yang sudah dibayar 

kepada pembeli. Fungsi ni dilakukan oleh bagian pengiriman. 
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e. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjuala dan 

penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Fungsi ini dilakukan 

bagian akuntansi 

2) Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, 

yaitu  (Mulyadi, 2016:386): 

a. Faktur penjualan tunai 

Dokumen ini di gunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan oleh bagian manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. 

Jika dilihat kembali daftar informasi yang diperlukan oleh manajemen 

mengenai transaksi penjualan tunai. Maka faktur penjualan dapat 

digunkan untuk merekam data mengenai nama pembeli, tanggal 

pembelian, harga satuan dan total pembelian. Faktur penjual ini diisi oleh 

fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh 

pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber pencatatn 

transaksi penjualan kedalam jurnal penjualan. Tembusan faktur ini 

dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi pengiriman, sebagai perintah 

penyerahan barang kepada pembeli yang telah melaksanakan 

pembayaran ke fungsi kas. Tembusan fungsi ini juga sebaga slip 

pembungkus (packing slip) yang di tempelkan oleh fungsi pengiriman di 

atas pembungkus, sebagai alat identifikasi bungkusan barang.  

b. Pita register kas (cash register tape). 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan 

mesin registrasi kas. Pita registrasi kas ini sebgai bukti penerimaan kas 
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yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung 

faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

c. Credit cash sales slip. 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan krtu 

kredit dan diserahkan kepada perusahaan 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 

banki yang mengeluarkan kartu kredit, untuk transaksi penjulan yang 

telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit.  

d. Bill of lading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan 

barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh 

fungsinpengiriman dalam penjualan COD yang dimana penyerahan 

barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. 

e. Faktur penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam ppenjualan COD. Tembusan 

faktur ini diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan 

perusahaan, kantor pos, atau perusahaan umum dan diminta tanda tangan 

penerima barang dari pelanggan sebgai bukti telah diterimanya barang 

oleh pelanggan. Tembusan faktur COD digunakan oleh perusahaan untuk 

menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan 

barang yang telah dipesan oleh pelanggan. 
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f. Bukti setor bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti setor kas ke bank. 

Bukti ini di buat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, 

bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. 

Dua lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah di otorisasi 

dan dicap oleh bak 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 

transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal 

penerimaan kas. 

g. Rekapitulasi harga pokok penjualan. 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga 

pokokproduk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini sebgai bukti 

pendukung pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok 

produk yang dijual. 

3) Menurut Mulyadi (2016:391) catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

penrimaan kas dari penjualan tunai yaitu : 

a. Jurnal penjualan 

b. Jurna penerimaan kas 

c. Jurnal umum  

d. Kartu persediaan 

e. Kartu gudang 

4) Menurut Mulyadi (2016:393) unsur pengendalian internal dalam sistem 

penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu : 
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a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas.  

Pemisahan ini melibatkan dua fungsi yaitu bagian penjualan dan kasir. 

Dimana fungsi penjualan berada di bagian order penjualan dan fungsi kas 

berada di bagian kasir. Penerimaan kas bagian kasir akan dicek oleh 

bagian penjualan, karena dalam sistem penjualan tunai transaksi 

penerimaan kas dari penjualan tunai tidak akan terjadi tanpa 

diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh bagian penjualan. 

b. Fungsi kas harus terpiah dengan fungsi akuntansi 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin 

ketelitian dari akuntansi. Jika terdapat adanya penggabungan fungsi antara 

fungsi kas dengan fungsi akuntansi maka akan lebih besar kesempatan 

untuk melakukan kecurangan dengan cara mengubah catatan akuntansi 

untuk menutupi kecurangannya. 

c. Penerima order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

d. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan cara membubuhi 

tanda lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas 

pada faktur tersebut. 

e. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

membubuhi cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. 

f. Pencatatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang 

dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan pencatatn 

dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang. 
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5) Jaringan yang membentuk sistem penerimaan kas dan penjualan tunai adalah 

sebagai berikut: 

a. Prosedur order penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima orderan dari pembeli dan 

membentuk 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 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari 

pembeli dan memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas 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 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

d. Prosedur pencatatan penjualan tunai 

Dalam prosedur ini 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 
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Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran 

dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam 

prosedur ini fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan 

tunai ke bank dalam jumlah penuh. 

f.   Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam 

jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari 

bank melalui fungsi kas. 

g. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok 

penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. 

Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi 

membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan 

beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum.  
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