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BAB II 

PENDAHULUAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Karamoy (2013) melakukan penelitian mengenai analisis pelaksanaan 

sistem dan prosedur penerimaan kas pada dinas pendapatan kota manado. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa dinas pendapatan kota manado secara 

keseluruhan sistem dan prosedur penerimaan kas sudah memadai, akan tetapi 

ada beberapa dokumen yang digunakan masih ada yang tidak dipergunakan 

sebagaimana mestinya dan pada pelaksanaan pengendalian internal kurang 

diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi karyawan. Pada bagian 

pembukuan/ bagian akuntansi agar lebih memperhatikan fungsi dalam rangka 

pengimplementasikan prosedur pembukuan khususnya dalam penjurnalan. 

Tuerah (2013) melakukan penelitian mengenai analisis efektifitas 

sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas 

Kependudukan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah 

dilakukan sesuai dengan teori sistem dan prosedur serta aturan yang ada 

mencangkup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi 

yang digunakan, dan jaringan prosedur sistem penerimaan kas. 

Revalia (2011) melakukan penelitian mengenai analisis efektifitas 

pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 

dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kotamobagu. 
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa pelaksanaan sistem yang dibuat sudah layak digunakan 

dan prosedur yang ada sudah memadai. 

Pangalila (2015) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 

sistem dan prosedur penerimaan kas pada dinas pendapatan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah dikabupaten kepulauan dan aset daerah dikabupaten 

kepulauan talaud. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas PAD pada 

kabupaten Minahasa Utara sudah memadai dengan peraturan pemerintahan 

No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan namun masih 

terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia dalam menjalankan 

sebagai bidang dari DPPKAD. 

Berdasarkan penelitian diatas dengan objek instansi pemerintahan 

dapat disimpulkan kelemahan sistem informasi penerimaan kas pajak daerah 

sebagian besar terletak pada proses yaitu terdapat perangkap tugas. Seperti 

penelitian (Karamoy, 2013) terdapat perangkapan tugas pada prosedur bidang 

akuntansi, pada penelitian (Tuerah, 2013) terdapat perangkapan tugas dibagian 

pendataan, serta pada penelitian (Pangalila, 2015) terdapat perangkapan tugas 

dibagian SDM karena terbatas sehingga sebagian menjalankan dari bidang 

DPPKAD, serta penelitian (Revalia, 2011) terdapat perangkapan tugas pada 

pemisahan fungsi penerimaan dan fungsi pengeluaran. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem 

Menurut Mulyadi (1993: 31) Sistem yaitu kelompok unsur yang saling  

berkaitan, berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan 

untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau yang secara rutin terjadi. 

Menurut Romney dan Steinbart (2015: 3) sistem adalah serangkaian 

komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang 

mendukung sistem yang lebih besar.   

Jadi sistem adalah serangkaian komponen atau unsur yang saling 

berkaitan terdiri dari sub sistem yang diciptakan untuk menangani sesuatu 

yang rutin terjadi  agar mencapai tujuan yang diinginkan.   

2. Informasi  

Informasi merupakan data yang telah dikelola dan diproses agar dapat  

memberikan manfaat dalam memperbaiki proses pengambilan keputusan.  

Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut berpaut dengan  

keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat jika  

dapat dipahami serta digunakan oleh pemakai dan apabila pemakai  

mempercayai informasi tersebut (Suwardjono, 2014, 165)  

Menurut Suwardjono (2014: 167) Informasi dikatakan bernilai apabila  

informasi tersebut :  

a. Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusan  yang 

sudah dibuat dimasalalu ataupun yang akan dibuat dimasa mendatang.  
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b. Menambah keyakinan pengguna informasi mengenai profitabilitas 

yang tercapainya suatu harapan dalam kondisi ketidak pastian.  

c. Mengubah  keputusan atau perilaku para pemakai. 

Adapun informasi yang dikatakan berkualitas menurut Suwardjono 

(2014:168) apabila memenuhi beberapa kriteria berikut :  

a. Keterpahamian  

Keterpahamian merupakan kemampuan informasi dapat 

dipahami pemakaiannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi 

keterpahamian sebuah informasi yaitu pemakai informasi dan 

informasi tersebut.  

b.  Keberpautan  

Keberpautan atau kerelevanan adalah kemampuan informasi 

untuk membantu pemakai dalam membacakan beberapa alternativ 

keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan.  

c. Nilai Prediktif  

Nilai prediktif adalah kemampuan informasi dalam membantu 

pengguna informasi dalam  meningkatkan profitabilitas bahwa harapan 

pemakai akan hasil suatu kejadian dimasa lalu atau mendatang akan 

terjadi sesuai harapan. Dengan kata lain dapat   memperbaiki 

kemmapuan pengguna informasi untuk melakukan  prediksi dalam 

mengambil keputusan. 

d. Nilai Balikan  

Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu 

pemakai dalam mengkonfirmasi dalam mengkoreksi harapan – harapan 

pemakai di masa lalu.  
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e. Ketepatan Waktu  

Ketepatan watu adalah tersedianya informasi bagi pembuat 

keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan 

kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.  

f. Keterandalan   

Merupakan kemampuan informasi dalam memberi keyakinan 

bahwa informasi tersebut valid.  

g. Ketepatan Penyimbolan  

Merupakan kesesuaian antara pengukur atau deskripsi dan 

fenomena yang diukur atau dideskripsi.  

h. Keterujian  

Merupakan kemampuan informasi untuk memberikeyakinan 

yang tinggi keada para pengguna karena informasi yang ada dapat  

diuji kebenarannya.  

i. Kenetralan  

Merupakan ketidak berpihakan pada kelompok pengguna  

informasi tertentu atau ketidakbiasan dalam perlakuan akuntansi. 

j. Keterbandingan  

Merupakan kemampuan informasi membantu para pengguna  

informasi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan  dalam  

menentukan keputusan atas fenomena economi yang terjadi.  
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3. Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem informasi akuntasi merupakan organisasi formulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 1993, 3)  

Menurut Mulyadi (1993: 19) Sebuah sistem tentunya memerlukan  

pengembangan, dimana tujuan dari pengembangan sistem informasi 

akuntansi diantaranya sebagai berikut :  

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru  

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 

informasinya.  

c.  Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan  intern, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban 

dan perlindungan kekayaan perusahaan.  

d.  Untuk mengurangi biaya klerikal dengan penyelenggara catatan.   

Menurut Romney dan steinbart (2014) sistem informasi akuntansi 

merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan mengolah 

data untuk menghasilkan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. 

Sitem informasi ini meliputi orang, prosedur, data, perangkat lunak, 

infrastruktur teknologi informasi, pengendalian internal dan ukuran 

keamanan. Ada 6 komponen dari sistem informasi akuntansi yaitu: 
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a. Orang yang menggunakan sistem.  

b. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data. 

c. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 

d. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 

e. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer dan perangkat 

jaringan komunikasi yang digunakan dalam Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA). 

f. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan 

data SIA. 

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri 

dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan 

klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam 

formulir, buku jurnal dan buku besar (Bastian, 2006:4). 

4. Sistem akuntansi Keuangan Daerah 

a. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah  

Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi 

pemerintahan merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. 

Mengutip dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1), 

sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang 

meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan 
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transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam 

rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam pronsip-prinsip 

akuntansi yang diterima umum. 

b. Tujuan sistem akuntansi keuangan daerah 

Tujuan sistem akuntansi keuangan daerah menurut Gade 

(2002:112) yaitu: 

1) Menjaga aset pemerintah dan instansinya melalui pencatatan, 

pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan 

standard an praktek akuntansi yang diterima umum. 

2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang 

anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), baik 

secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar 

pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi 

anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. 

3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan 

suatu instansi dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan. 

4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan keuangan pemerintahan 

secara efisisen. 

c. Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem 

yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data 

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi 

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan 
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pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan pertanggungjawaban daerah (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : 

pasal 1 ayat 15).  

Informasi keuangan daerah (IKD) adalah segala informasi yang 

berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan desistem informasi keuangan daerah (PP RI No. 56 

Tahun 2005 : pasal 1 ayat 16). Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang 

disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 3).  

Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan oleh kepada 

pemerintah mencakup: 

1) APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota 

2) Neraca Daerah 

3) Laporan Arus Kas 

4) Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah 

5) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. 

6) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. 

7) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas 

fiskal daerah. 

Hasil akhir sistem akuntansi keuangan daerah adalah laporan 

keuangan daerah. Menurut Kepmendagri No. 13 tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah 

terdiri atas: 
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a. Laporan realisasi anggaran  

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya 

ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, menunjukan 

perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode 

pelaporan. 

b. Neraca keuangan daerah  

Neraca keuangan daerah merupakan laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai 

aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

c. Laporan arus kas  

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan 

informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama 

satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. 

d. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan 

naratif analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan 

dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. 

e. Kas 

Kieso, Weygandt dan Kimmel (2010:320) kas merupakan 

aktifa yang likuid, medium standar dari pertukaran dan dasar untuk 

pengukuran dan akuntansi bagi item lainnya. Kas terdiri dari koin, 

mata uang dan dana deposit pada bank. Kas dan setara kas dapat 
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diartikan bersifat jangka pendek, investasi dengan tingkat likuiditas 

yang tinggi, siap diubah menjadi sejumlah kas yang diketahui 

jumlahnya dan sangat dengan maturitas mereka yang 

merepresentasikan resiko tidak signifikan dari perubahan tingkat 

suku bunga. 

Dalam neraca kas merupakan aktiva yang paling lancer 

dalam arti sering berubah hamper setiap transaksi dengan pihak 

ektern maupun intern. Kas meliputi saldo uang tunai dan saldo 

rekening giro bank yang dimiliki perusahaan, serta elemen-elemen 

lainnya yang dapat disamakan dengan kas. Syarat suatu elemen 

yang dapat disamakan dengan kas yaitu: 

1) Dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran, khususnya 

didalam lingkungan bisnis. 

2) Dapat disetorkan sebagai atau kedalam rekening giro dan bank 

pada setiap saat sesuai dengan nilai nominalnya.  

Pengertian kas seperti diatas dapat dipakai untuk 

menentukan apakah suatuelemen merupakan kas atau bukan. 

Elemen yang termaksud kas yaitu: 

1) Kas pada perusahaan (Cash on Hand) yang terdiri atas: 

a) Uang tunai, yaitu uang logam dan kertas yang dimiliki 

perusahaan, termasuk juga uang tunai yang ada pada 

pemegang dana kecil. 



17 
 

b) Check yang diterima sebagai alat pembayaran dari pihak 

lain tetapi oleh perusahaan belum diuangkan atau 

disetorkan sebagai rekening giro di Bank. 

c) Elemen-elemen lainnya yang dapat dipersembahkan dengan 

kas, misalnya, pos wesel, bukti kirim uang yang belum 

diuangkan dan sebagainya. 

2) Kas di Bank (Cash in Bank) 

Kas di Bank adalah semua saldo rekening giro bank 

yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan setiap saat 

sebagai alat pembayaran dengan menggunakan cek atau 

permintaan transferuang. 

Berdasarkan konteks diatas yang dimaksud sistem 

akuntansi kas merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-

bagian, formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, 

dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lainyang 

digunakan perusahaan untuk menangani penerimaan dan 

pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan. 

f. Penerimaan kas 

Menurut Mulyadi (2010:455) merupakan penerimaan kas 

perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu: penerimaan kas 

dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Sumber 

penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang yang berasal dari 

transaksi penjualan tunai. 
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g. Prosedur penerimaan kas 

Mahmudi (2011:224) prosedur penerimaan kas merupakan 

proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau 

kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksaan APBD yang berkenan dengan 

penerimaan kas pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara 

manual maupun terkomputerisasi. Oleh karena itu, pengelolaan 

keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana 

desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif,dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ( Diana dan 

Setiawati, 2011). 

h. Sistem Akuntansi Pendapatan dan Belanja Sektor Publik 

1) Penatausahaan Pendapatan 

Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah biasanya 

dipungut atau diterimakan melalui bendahara penerimaan 

Satuan Kerja Pangkat Daerah. 

2) Pengukuran pendapatan.  

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui 

dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 

mengenai badan layanan umum. 

3) Penatausahaan Belanja  

Dalam urusan pengeluaran kas di Satuan Kerja Pangkat 

Daerah (SKPD) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 
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Mekanisme pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dengan kas 

besar (Bank) dan dengan kas kecil. Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) mempunyai karakteristik tersendiri semua 

pengeluaran SKPD didanai oleh Bendahara Umum Daerah 

(BUD), untuk mendapatkan uang dalam melaksanakan kegiatan 

atau program kerja SKPD harus memintanya kepada Bendahara 

Umum Daerah (BUD). 

4) Pengukuran Belanja 

Belanja diukur berdasarkan besarnya kas yang 

dikeluarkan di rekening kas umum daerah yang digunakan 

untuk keperluan belanja (Ulum dan Sofyani, 2016). 

i. Standar Operasional Prosedur 

Setiap organisasi perusahaan memiliki acuan atau pedoman 

dalam melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-

masing dan mempunyai alat untuk mengukur kinerja karyawan 

sesuai dengan indikator-indikator administrasi, teknik dan sistem 

prosedur kerja. 

j. Sistem Pengendalian Internal  

Pengendalian internal merupakan suatu proses dan prosedur yang 

dijalankan dalam menyediakan jaminan memadai sebagai tujuan 

pengendalian dapat dipenuhi. Pengendalian internal sering kali 

dipisahkan dalam dua kategori sebagai berikut: 
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1) Pengendalian umum, pengendalian yang didesain untuk 

memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian 

lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. 

2) Pengendalian aplikasi, pengendalian yang mencegah, 

mendeteksi, mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan 

dalam program aplikasi. 

Menurut Romney dan Steinbart (2014) tahun 1992, COSO 

menerbitkan pengendalian internal yang diterima secara luas 

sebagai otorisasi untuk pengendalian internal yang digabungkan 

kedalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk 

mengendalikan aktivitas bisnis. COSO mengembangkan kerangka 

pengendalian kedua yang disebut dengan kerangka ERM. 

Kerangka ERM adalah proses yang digunakan oleh dewan direksi 

dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian 

yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola 

resiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan 

mencapai tujuan dan sasarannya.  

Menurut COSO pengendalian internal terdiri dari 5 komponen 

yaitu: 

1) Lingkungan Internal 

Lingkungan internal merupakan budaya perusahaan 

yang memngaruhi cara dalam menetapkan strategi dan tujuan 

sebuah perusahaan diantaranya membuat struktur aktivitas 
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bisnis, dan mengidentifikasi, menilai serta merespon sebuah 

risiko yang dimiliki perusahaan tersebut. Sebuah lingkungan 

internal mencangkup hal-hal diantaranya: 

a) Filosofi manajeman, gaya pengoperasian dan selera risiko 

Secara keseluruhan, sebuah organisasi memiliki 

filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama, 

mengenai resiko yang memengaruhi kebijakan, prosedur, 

komunikasi serta keputusan. Untuk menghindari resiko 

yang tidak semestinya, maka selera risiko harus selaras 

dengan strategi perusahaan. 

b) Komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis dan 

kompetensi. 

Sebuah organisasi membutuhkan budaya yang 

menekankan kepada integritas, nilai-nilai etis serta 

kompetensi. Integritas dimulai dari puncak kepemimpinan 

dengan para pegawai perusahaan mengadopsi sikap 

manajemen puncak tentang resiko dan pengendalian. 

c) Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi 

Dewan direksi yang terlibat mewakili pemakai 

kepentingan dan memberikan tujuan indenpenden 

manajemen yang bertindak seperti pengecekan dan 

penyeimbangan atas tindakan tersebut. 
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d) Struktur organisasi  

Struktur organisasi perusahaan memberikan 

kerangka dalam melakukan operasi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan. 

e) Metode penetapan wewenang dan tanggungjawab  

Wewenang dan tanggungjawab ditetapkan dan 

dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, 

pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran, kode 

etik serta kebijakan dan prosedur manual. 

f) Standar-standar sumber daya manusia yang menarik, 

mengembangkan dan mempertahankan seorang individu 

yang berkompeten. 

Kebijakan sumber daya manusia harus berisi 

tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku yang etis dan 

integritas yang dibutuhkan. 

g) Pengaruh eksternal 

Pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang 

diajukan oleh bersa efek, Financial Accounting Standards 

Board (FASB), PCAOB dan SEC 

2) Identifikasi Penilaian Risiko 

COSO mendefinisikan kejadian merupakan sebuah 

insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal 

maupun eksternal yang keduanya memiliki dampak positif dan 
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negatif. Sebuah kejadian menunjukan ketidakpastian sehingga 

kejadian itu mungkin atau tidak mungkin terjadi. Beberapa 

kejadian yang mungkin dialami oleh entitas yaitu dengan 

memilih teknologi yang tidak sesuai, pengaksesan yang tidak 

sah, transaksi yang tidak lengkap dan sistem yang tidak 

kompatibel (yang tidak sesuai dengan prosedur).  

3) Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan sebuah kebijakan, 

prosedur dan aturan yang memberikan jaminan bahwa tujuan 

dari sebuah pengendalian internal sudah dicapai dan respons 

risiko sudah dilakukan. Prosedur pengendalian dapat dilakukan 

dalam kategori-kategori sebagai berikut:  

a) Otorisasi transaksi  

Otorisasi sering didokumentasikan dengan 

penandatanganan,  penginisialisasian, dan pemasukan kode 

otorisasi pada sebuah dokumen atau catatan 

b) Pemisahan tugas 

Pemisahan tugas memiliki batasan yaitu fungsi satu 

dengan fungsi yang lainnya karena untuk mencegah sebuah 

ancaman. 

c) Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi (perolehan). 

Mempunyai metodologi adalah sebuah hal penting 

untuk mengatur perkembangan, akuisisi dan memlihara sistem 
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informasi. Metodologi harus mengandung pengendalian yang 

tepat untuk persetujuan manajemen, keterlibatan pengguna, 

analisis, pengujian dan implementasi. 

d) Mengubah pengendalian manajemen  

Organisasi melakukan modifikasi sistem yang berjalan 

terhadap praktik-praktik bisnis baru dan memanfaatkan 

penguasaan Teknologi Informasi. 

e) Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. 

Desain dalam penggunaan dokumen yang elektronik 

dan dokumen kertas yang sesuai dapat membantu 

memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap dari 

seluruh data transaksi yang relevan. 

f) Pengamanan aset, catatan dan data 

Sebuah entitas harus melindungi kas dan aset fisik 

beserta informasi yang dimiliknya. Para pegawai 

merupakan resiko keamanan yang lebih besar dibandingkan 

orang luar. Mereka mampu menyembunyikan tindakan 

ilegal yang mereka lakukan dengan baik, karena mereka 

mengetahui kelemahan sistem dengan baik. 

g) Pengecekan kinerja yang independen. 

Pengecekan kinerja yang independen, dilakukan oleh 

seseorang, tetapi bukan merupakan orang yang melakukan 

operasi aslinya, membantu memastikan bahwa transaksi 

diproses dengan tepat. 
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4) Informasi dan Komunikasi  

Sistem informasi dan komunikasi harus memperoleh 

dan dapat mempertukarkan sebuah informasi yang dibutuhkan 

dalam mengatur, mengelola,  dan mengendalikan operasi 

entitas. Komunikasi dilakukan secara internal dan eksternal 

untuk memeberikan informasi  yang dibutuhkan dalam 

menjalankan aktivitas pengendalian internal dalam harian. Ada 

tiga prinsip yang berlaku dalam proses informasi dan 

komunikasi sebagai berikut: 

a) Mendapatkan informasi yang relevan dan mempunyai 

kualitas yang tinggi sebagai pendukung pengendalian 

internal. 

b) Mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk 

sebagai tujuan dan dan tanggungjawab yang dibutuhkan 

dalam mendukung komponen-komponen lain dari 

pengendalian internal. 

c) Mengomunikasikan hal-hal danlam pengendalian internal 

secara relevan kepada pihak-pihak eksternal. 

5) Pengawasan 

Sistem pengendalian internal yang telah dipilih harus 

dilakukan pengawasan secara berkelanjutan, melakukan 

evaluasi, dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. 
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Efektivitas pengendalian internal dapat diukur 

menggunakan evaluasi formal atau evaluasi penilaian diri. 

Implementasi pengawasan yang efektif melibatkan melatih dan 

mendampingi pegawai, mengawasi kinerja pegawai, aset. 

Pengawasan terutamapenting untuk organisasi tanpa pelaporan 

pertanggungjawaban atau sebuah pemisahan tugas yang 

memadai. 

Mengawasi aktivitas sistem pada perangkat lunak 

analisis dan manajemen resiko menuju ukuran-ukuran 

keamanan komputer dan jaringan, mendeteksi akses ilegal, 

menguji kelemahan dan kerentanan, melaporkan kelemahan 

yang digunakan dan menyarankan perbaikan. Seluruh transaksi 

dan aktivitas sistem harus direkam didalam sebuah log yang 

mengindikasikan siapa yang mengakses data apa, kapan, dan 

dari perangkat online mana. Log-log tersebut harus ditinjau 

dengan sering dan digunakan untuk mengawasi aktivitas 

sistem, melacak masalah kesumbernya, mengvaluasi 

produktivitas pegawai, mengendalikan biaya-biaya entitas dan 

mematuhi ketentuan-ketentuan secara hukum. 

5. Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang 

menurut Mulyadi (2015: 407) adalah: 

 



27 
 

a. Fungsi Sekretariat 

Dalam sistem peerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat 

bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan 

(remittance advice) melalui pos dari para debitur perusahaan. fungsi 

sekretariat bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas 

dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek para debitur. 

fungsi sekretariat berada ditangan bagian sekretariat. 

b. Fungsi Penagihan 

Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada 

debitur melalui penagih perusahaan berdasarkan daftar piutang yang 

ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Fungsi sekretariat berada 

ditangan bagian penagihan. 

c. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggungjawab atas penerimaan cek dari fungsi 

sekretariat (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos) 

atau dari fungsi penagihan (jika penerimaan kas dari piutang 

dilkasanakan melalui penagihan perusahaan). fungsi kas bertanggung 

jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi 

tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. Fungsi kas berada 

ditangan bagian Kasa. 

d. Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggungjawab dalam pencatatan 

penerimaan kas dari piutang kedalam jurnal penerimaan kas dan 
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berkurangnya piutang kedalam kartu piutang. Fungsi akuntansi berada 

ditangan bagian jurnal dan bagian piutang. 

e. Fungsi Pemeriksaan intern 

Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksaan 

intern bertanggungjawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang 

ada ditangan fungsi kas secara periodik. Disamping itu, fungsi 

pemeriksaan intern bertanggungjawab dalam melakukan rekonsiliasi 

bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh 

fungsi akuntansi. Fungsi pemeriksaan intern berada ditangan Bagian 

Pemeriksaan Intern. 

6. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem peneriman kas dari 

piutang menurut Mulyadi (2015:407) adalah: 

a. Surat Pemberitahuan 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan 

pembayaran yang telah dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya 

berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur, yang 

disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagihan 

perusahaan atau pos. 

Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat 

pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam 

pencatatan berkurangnya piutang didalam kartu piutang. Surat 

pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar,.   
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b. Daftar Surat Pemberitahuan Bukti Setor Bank 

Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan 

kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika 

penerimaan kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, 

fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat memisahkan surat 

pemberitahuan dengan cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan 

yang diterima aetiap hari. Jika penerimaan kas dari piutang 

dilaksanakan melalui penagih perusahaan, pembuat daftar surat 

pemberitahuan dilakukan oleh fungsi penagihan. Daftar urat 

pemberitahuan dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan 

bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen 

pendukung bukti setor bank dalam pencatatan penerimaan kas kedalam 

jurnal penerimaan kas. 

c. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran 

kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat tiga lembar 

dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran 

kas dari piutang ke bank. Dua lembar tembusannya diminta kembali 

dari bank setelah ditandatangani dan di cap oleh bank sebagai bukti 

penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas 

kepada fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai 

dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari 

piutang kedalam jurnal penerimaan kas. 



30 
 

d. Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat 

oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran 

utang mereka. Kuitansi sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam 

sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check kepada 

check issuer. Jika cancelled  check dikembalikan kepada check issuer, 

kuitansi sebagai tanda penerimaan digantikan fungsinya oleh 

cancelled check. 

7. Unsur Pengendalian Internal  

Unsur Pengendalian Internal dalam sistem penerimaan kas dari 

piutang Menurut Mulyadi (2015:409) yaitu: 

a. Organisasi 

1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas untuk menciptakan internal check fungsi 

penagihan yang bertanggungjawab untuk menagih dan menerima 

cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi 

penerimaan kas yang bertanggungjawab untuk melakukan 

endorsment cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil 

penagihan ke rekening Giro perusahaan di bank. 

2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, fungsi 

akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan, 

untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi 

untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jika 
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fungsi akuntansi digabungkan dengan fungsi penerimaan kas, 

timbul kemungkinan fungsi penerimaan kas menggunakan kas 

yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan 

menutupi kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan 

piutang kepada debitur. kecurangan semacam ini disebut lapping. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

1) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek 

atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (Giro Bilyet). Untuk 

menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ketangan pribadi 

karyawan, perusahaan mewajibkan para debiturnya melakukan 

untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama 

dan giro bilyet, pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan 

terjamin masuk kedalam rekening giro perusahaan. 

2) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

Kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. 

Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar 

piutang yang telah jatuh tempo yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

Dengan demikian fungsi penagihan tidak mungkin melakukan 

penagihan piutang dari debitur, kemudian menggunakan uang hasil 

penagihan tersebut untuk kepetingan pribadinya untu jangka waktu 

tertentu. 
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3) Pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian

piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasl

dari debitur. piutang adalah aset perusahaan. pengurangan terhadap

piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas

dokumen yang sahih. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasr

yang andal untuk mengurangi piutang adalah surat pemberitahuan

(remittance advice) yang diterima dari debitu bersamaan dengan

cek.




