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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Mamahit et al. (2015) melakukan penelitian evaluasi sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas rawat inap pada rsup. prof. Dr. r.d. 

kandou manado. Tujuan penelitian Mamahit et al. (2015) untuk mengetahui 

bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada 

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, dengan cara menelusuri jaringan 

prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, 

fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan. Hasil 

penelitian ini yaitu Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas instalasi 

rawat inap pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sudah memadai. Sudah 

terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasional, fungsi 

penerimaan,pengeluaran dan penyimpanan serta fungsi pencatatan dan 

pelaporan. Dokumen yang digunakan dibuat rangkap, bernomor urut tercetak 

serta terdapat otorisasi oleh pihak yang berwenang. Pencatatan akuntansi telah 

menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi dicatat sebagaimana mestinya 

dan didukung oleh dokumen pendukung yang telah diotorisasi oleh pihak yang 

berwenang. 

 Pakadang (2013) melakukan penelitian evaluasi penerapan sistem 

pengendalian intern penerimaan kas pada rumah sakit gunung maria di tomohon. 

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan sistem
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pengendalian intern penerimaan kas. Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode deskriptif, dengan cara mengumpulkan,menggambarkan, 

menganalisa serta menjelaskan datadata mengenai sistim pengendalian intern 

penerimaan kas pada Rumah Sakit Gunung Maria. Jenis data yang digunakan 

adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.Teknik 

pengumpulan data melalui survey. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistim pengendalian intern penerimaan kas pada Rumah Sakit 

Gunung Maria baik, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu 

diperbaiki. 

 Sari (2013) Melakukan Penelitian  Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern 

Terhadap Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura . Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian intern pada 

penerimaan kas. Metode yang dilakukan deskrisif dengan teknik wawancara dan 

survey secara langsung pada rumah sakit. Jenis data yang digunakan adalah data 

kualitatif. Hasil evaluasi terhadap pengendalian intern yang ada telah berjalan 

memadai (cukup), namun masih ada kecurangan yang dilakukan para karyawan 

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

lebih baik lagi memantau segala aktivitas yang ada serta memperkuat agar dapat 

dari segala bentuk kecurangan. 

 Bimantara dan Handayani (2017) melakukan penelitian: analisis 

pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas pelayanan rawat 

inap dan rawat jalan pasien umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui system 

dan prosedur penerimaan kas pelayanan rawat inap dan rawat jalan dan 
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mengetahui pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas rawat inap dan 

rawat jalan pasien umum pada Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Analisis data 

yang dilakukan adalah mendeskripsikan sistem dan prosedur penerimaan kas 

rawat inap dan rawat jalan dan menganalisis pengendalian intern pada Rumah 

Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian 

intern pada system akuntansi penerimaan kas Rumah Sakit Ibnu Sina sudah 

cukup baik, tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti kurangnya loket, 

keterlambatan pada pembuatan laporan keuangan dan belum adanya sistem 

informasi manajemen sehingga dalam pelaksanaannya belum efisien waktu. 

 Dari hasil penelitian terdahulu di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

Sistem Pengendalian Internal penerimaan kas pada masing masing penelitian 

memiliki hasil dan kekurangan .Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mamahit 

et al., (2015) dengan hasil penelitian yaitu sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas yang terdapat pada RSUP Prof. Dr. R. D. 

Kandau Manado sudah memadai. Sudah terdapatnya pemisahan tugas yang 

jelas, dokumen dibuat rangkap dan bernomor cetak urut serta sudah terdapat 

otorisasi oleh pihak yang berwenang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Pakadang(2013) dengan hasil penelitian penerapan sistem pengendalian internal 

penerimaan kas pada Rumah Sakit Gunung Maria sudah baik, namun demikian 

masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki seperti pada penilaian 

resiko yang belum memadai karena tidak adanya ketetapan yang baku sehingga 

pelaksanaannya tidak teratur, hanya dilakukan sesuai kebutuhan saja.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Sari(2013) dengan hasil evaluasi terhadap 

pengendalian internal telah berjalan dengan baik, namun masih ada kecurangan 

yang dilakukakan para karyawan untuk mencuri kas seperti data disaat 

pencocokan antara yang harusnya diterima dengan yang diterima tidak sesuai. 

Penelitian yang dilakukakn oleh Bimantara dan Handayani (2017) dengan hasil 

penelitian sistem pengendalian internal yang ada pada rumah sakit Ibnu Sina 

sudah cukup, namun masih ditemukan kelemahan seperti kurangnya loket yang 

akan timbul apabila kurang loket proses dalam melakukan entri keuangan akan 

terhabat sehingga menimbulkan pengendalian internalnya kurang maksimal dan 

keterlambatan pada pembuatan laporan keuangan. 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Pengertian pengendalian intern menurut Committe Of Sponsoring 

Organizations (COSO) menurut adalah: COSO menyatakan bahwa 

pengendalian intern menjadi dorongan yang diberikan kepada seseorang atau 

karyawan dari bagian tertentu dari organisasi atau organisasi secara keseluruhan 

agar berjalan sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut Krismiaji (2010:218) 

menyatakan pengertian “Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan 

metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan 

menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.” 
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2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal  

 COSO dalam Marshall dan Steinbart (2016) mengatakan tujuan sistem 

pengendalian internal sebagai berikut : 

a. Untuk menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan 

b. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi 

c. Untuk mendorong efisiensi usaha 

d. Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Selain itu pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting menurut 

COSO dalam Marshall dan Steinbart (2016), yaitu : 

a Pengendalian Usaha Pencegahan (Preventive control) 

Dibutuhkan untuk mencegah masalah sebelum masalah itu. Contohnya, 

merekrut personil berkualitas, memisahkan tugas pegawai, dan 

mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. 

b Pengendalian Untuk Pemeriksaan (Detective control) 

Dibutuhkan untuk menemukan masalah yang tidak terelakkan. 

Contohnya, menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan 

rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan.  

c Pengendalian Korektif (Corrective control) 

Dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta 

memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan.  
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3. Pengendalian Internal COSO  

 COSO dalam Marshall dan Steinbart (2016)  mengatakan  pengendalian 

intern memiliki  lima komponen antara lain: 

a. Lingkungan pengendalian (Control Environment)  

b. Penaksiran risiko (Risk Assessment)  

c. Aktivitas pengendalian (Control Activities)  

d. Informasi dan komunikasi (Information And Communication)  

e. Pemantauan (Monitoring). 

1. Lingkungan Pengendalian 

 Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik 

entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup 

a Integritas dan nilai etika (Integrity And Ethical Values); 

b Komitmen terhadap kompetensi (Commitment To Competence); 

c Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (Board Of Directors Or 

Audit Committee Participation);  

d Filosofi dan gaya operasi manajemen (Management’s Philosophy And 

Operating Style); 

e Struktur organisasi (Organizational Structure); 

f Pemberian otoritas dan tanggung jawab (Assigment Of Authority And 

Responsibility);  

g Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (Human Resource Policies 

And Practices). 



13 
 

 
 

2. Penaksiran Resiko  

 Penaksiran risiko dalam sistem pengendalian internal adalah usaha 

manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam 

menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.  

3. Aktivitas Pengendalian  

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh 

manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas 

pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, 

otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, dokumentasi dan pencatatan 

yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan 

independen atas kinerja. 

4. Informasi dan Komunikasi  

Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal adalah metode 

yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, 

mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara 

akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. Transaksi-transaksi harus 

memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat 

waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.  

5. Pemantauan  

 Pemantauan kegiatan pengendalian internal secara periodik harus dipantau 

oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja 

pengendalian internal untuk menentukan apakah operasi pengendalian 

memerlukan modifikasi atau perbaikan . 
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 4. Pengertian Kas Dan Penerimaan Kas  

 Prasetyo dan Syafruddin (2011) menyatakan “kas merupakan suatu alat 

penukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat diterima 

sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah besar nominlanya, juga simpanan 

dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu”.  

  Ainun (2014) menyatakan kas adalah salah satu unsur aktiva yang paling 

penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas 

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hampir setiap 

transaksi perusahaan dengan pihak luar menggunakan kas. Oleh karena itu kas 

mempunyai sifat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan 

pemiliknya maka uang kas yang keluar akan mudah disalah gunakan. Melihat 

kondisi kas yang demikian beresiko maka setiap perusahaan harus punya sistem 

dan prosedur penerimaan dan pengeluaran yang baik, dimana manajemen 

bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas. Kas meliputi uang 

tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik 

yang ada di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank (uang tunai kertas 

dan logam, cek, weselcek, rekening bank yang berbentuk tabungan dan giro) 

(Kabuhung, 2013). 

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

penerimaan kas secara tunai dan penerimaan kas dari piutang yang biasanya 

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

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

dari piutang dapat berupa cek atau bilyet giro.   
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5. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melakukan 

kegiatan penerimaan kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai 

maupun yang berupa surat-surat berharga yang sifatnya dapat segera digunakan 

yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan 

piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Sumber 

penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi 

penjualan tunai (Mulyadi, 2016). Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua 

sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas 

dari piutang. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga 

prosedur yaitu: 

a. Penerimaan kas dari over the counter sale.

b. Penerimaan kas dari cash on delivery sale( COD sales)

c. Penerimaan dari credit card sale

6. Pengendalian internal penerimaan kas

Tujuan pengendalian internal kas menurut Mulyadi (2016) adalah: 

a. Menggunakan dana perusahaan secara efektif.

b. Menyediakan kas perusahaan yang cukup untuk keperluan operasional

perusahaan.

c. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kas hanya untuk tujuan yang

diotorisasi.

d. Melindungi saldo kas dari penyelewengan, manipulasi dan pencurian.




