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Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT. 
Mutu Gading tekstil Karanganyar 

 

Disusun oleh 

RINNA 

F. 3302182 

 

BAB I 

DESKRIPSI PERUSAHAAN 

 

A. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN 

     Seiring dengan kemajuan di bidang pertekstilan PT. Mutu Gading 

Tekstil hadir untuk memberikan suatu dukungan positif terhadap dunia 

pertekstilan. PT. Mutu Gading Tekstil berdiri pada tanggal 6 januari 1995 

berbentuk perseroan terbatas. Dimana PT.Mutu Gading Tekstil ini merupakan 

perusahaan besar yang berasal dari limbah minyak bumi. PT. Mutu Gading 

Tekstil dapat dikatakan perusahaan yang padat modal. 

     Perusahaan ini didukung oleh mesin-mesin canggih dimana          

mesin-mesin tersebut diimpor dari Jerman. Sebagai perusahaan yang 

filamendian berarti PT. Mutu Gading Tekstil menunjang usaha-usaha 

kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat di bidang sandang. Perusahaan 

juga tidak mengesampingkan untuk memasarkan produknya ke luar negeri. 

Tentunya hal ini juga berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dalam 

meningkatkan devisa negara. Selain memiliki teknologi tinggi yang didukung 
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oleh mesin-mesin modern perusahaan ini juga dilengkapi dengan unsur-unsur 

manajemen yaitu planning, organizinng, actuating, controlling yang 

diantaranya adalah tenaga kerja baik itu level manajer ataupun tenaga 

pelaksana yaitu staf operator.  Setelah perusahaan ini berdiri sudah mampu 

mengolah dan membuat benang sendiri, sehingga proses produksi masih 

berlangsung sampai sekarang. Perkembangan PT. Mutu Gading Tekstil dari 

tahun ke tahun meningkat drastis, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya 

jumlah karyawan dan meningkatnya hasil produksi yang dihasilkan. 

     Untuk memperkuat status dan legalitasnya PT.Mutu Gading Tekstil 

sebagai perusahaan yang padat modal, pendiriannya didukung oleh berbagai 

pihak. Dapat disimpulkan pihak yang mendukung dalam pendirian PT. Mutu 

Gading Tekstil yang berbentuk undang-undang antara lain adalah: 

1. UU No. 6  tahun 1968 

2. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) 

3. BKPM 

a. No. 662/I/PMDN/95 

b. No. 09/09/III/PMDN/95 

4. Akte pendirian PT.Mutu Gading Tekstil Karanganyar 

Didirikan pada tanggal 6 januari 1995 

5. Menteri Kehakiman RI 

a. UU No. I TAAAHUN 1995 

b. PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar disahkan pada tanggal 6 januari 

1995 
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c. UU No. C2-1153 H0161 tahun 1995 

d. NPWP : 1.752.286.3-526 

6. Izin Lokasi No. 400/035/1 LOK/95 

(30 HA) BPN KRA 

7. IMB 503/647/245/1995 Bupati Karanganyar 

8. HGB 87.780 SKI.550.2/1756/I/5827/33/1995. 

     PT. Mutu Gading Tekstil beralamat di Jalan Raya Solo-Purwodadi   

KM 11 Gondangrejo, Karanganyar 57773, PO BOX 467 Solo. Keadaan 

kawasan ini sangat mendukung karena dekat dengan jalan raya dan jauh dari 

keramaian. Sekarang PT. Mutu Gading Tekstil sudah dapat mengekspor 

produknya berupa benang keseluruh dunia. Dengan besarnya ekspor tersebut 

PT. Mutu Gading Tekstil makin menumbuhkan kepercayaan dirinya sebagai 

pemasok benang yang tangguh untuk membuka jaringan distribusi yang lebih 

luas keseluruh dunia. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI PT. MUTU GADING TEKSTIL  

     Dalam pelaksanaannya suatu kerja dalam organisasi memerlukan 

adanya pembagian tugas, kewajiban, wewenang yang jelas dan teratur 

sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya. 

Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang tersebut harus benar-benar 

dilakukan baik oleh pimpinan maupun bawahan.  

     Pembagian tugas dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat menopang tercapainya tujuan bersama, dengan demikian akan 
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memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Manfaat yang dapat 

diambil antara lain yaitu: 

1. Karyawan dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan 

kepada siapa seorang atasan harus memberi tugas. 

2. Akan terjadi hubungan yang baik antara bagian yang sah dengan bagian 

yang lain. 

3. Menghindari kekosongan kerja, karena adanya struktural organisasi 

karyawan untuk mengetahui dengan jelas akan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

     Ditinjau dari jalur kekuasaan hubungan kerja dan tanggung jawab 

bagian-bagian organisasi, bentuk organisasi perusahaan PT. Mutu Gading 

Tekstil Karanganyar adalah bentuk organisasi garis, dimana wewenang dan 

tanggung jawab berjalan dari atas ke bawah. Struktur organisasi PT. Mutu 

Gading Tekstil digambarkan dengan skema sebagai berikut: 
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PRESIDENT DIRECTOR 

DIRECTOR 

HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT (HRM) 

MATERIALS 

CONTROL 

FINANCE PRODUCTION MARKETING TOTAL PRODUCTIVE 

MAINTENANCE AND 

ENGINERING (TPM & E) 

· PERSONNEL 
(ATTENDANCE & 
PAYROLL) 

· SECURITY 
· SAFETY 
· PLYCLINIC 
· PUBLIC RELATION 
· WELFARE 
· RECRUITMENT & 

TRAINING 

· PURCHASE 
· GODOWN 

RAW 
MATERIAL, 
FINISHED 
GOODS 

· DESPATCH 

· ACCOUNTING 
· BANKING 
· AUDIT 
· TAXATION 
· MIS 

· SPINNING 
· TEXTURISING 
· TQM /C 

· ELECTRICAL 
· ELECTRONICS 
· UTILITIES 
· CIVIL 

· LOCAL 
· EXPORT 
· ASMINISTRA

TION 

GAMBAR 1.1. 
STRUKTUR ORGANISASI PT. MUTU GADING TEKSTIL 
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C. DESKRIPSI JABATAN 

Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian struktur organisasi adalah 

sebagai berikut : 

1. President Director 

President Director bertugas mengawasi direktur dalam memimpin 

perusahaan. 

2. Director 

Director adalah pemimpin perusahaan. Tugas utamanya memimpin segala 

kegiatan perusahaan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan President 

Director. Director sebagai wakil perusahaan dalam hubungannya dengan 

pihak luar.    

3. Human Resource Management ( HRM ) 

Bagian HRM membawahi bagian-bagian berikut ini : 

a. Personnel ( Attendance & Payroll) 

b. Security 

c. Safety 

d. Plyclinic 

e. Public Relation 

f. Welfare 

g. Recruitment & Training 

Adapun bagian ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Menjaga keamanan lingkungan perusahaan. 

b. Mendidik karyawan baru yang akan bekerja di perusahaan. 
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c. Mengurusi tentang absensi karyawan.  

d. Mengurusi kendaraan perusahaan. 

e. Mengurusi makanan atau makan siang karyawan. 

4. Material Control ( MC ) 

Bagian MC membawahi bagian-bagian berikut ini : 

a. Purchase 

b. Godown Raw Material Finished Goods 

c. Despatch 

Tugas bagian MC adalah sebagai berikut : 

a. Membeli bahan baku. 

b. Memantau alat-alat perusahaan.  

c. Menyediakan alat-alat kantor. 

d. Mengurusi masalah pemasaran. 

5. Finance 

Bagian Finance membawahi bagian-bagian berikut ini: 

a. Accounting 

b. Banking 

c. Audit 

d. Taxation 

e. MIS 

Bagian Finance mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Mengurusi tentang keuangan perusahaan.  

b. Mengurusi tentang gaji karyawan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

c. Mengurusi tentang pajak perusahaan. 

6. Production 

Bagian Production membawahi bagian-bagian berikut ini : 

a. Spinning 

Tugas pokok Spinning adalah melakukan pemrosesan awal dari chis   

( bahan bakau ) menjadi filamen benang yang masih setengah 

jadi.Maksudnya benang ini masih akan diproses lagi. 

b. Texturising 

Tugas-tugas atau tanggung jawab Texturising adalah : 

1) Mengoperasikan mesin pemintal benang sehingga benang itu dapat 

dijual. 

2) Mengetahui stock barang yang ada. 

3) Mengepak ke dalam kardus agar barang itu dapat dijual.  

4) Mengontrol atau menunggu mesin pemintal benang. 

c. Total Quality Management & Control ( TQM & C ) 

TQM & C mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Mengontrol kualitas produk yang telah dibuat, apakah produk 

tersebut berkembang atau tidak. 

2) Memberikan laporan kepada atasan tentang orang yang 

membutuhkan benang apakah puas atau tidak. 

3) Meneliti dan berusaha mendapatkan kualitas yang lebih baik 

lagi. 

4) Meneliti produk-produk yang telah dibuat. 
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7. Total Productive Maintenance And Engineering ( TPM & E ) 

Bagian TPM & E membawahi bagian-bagian berikut ini : 

a. Electrical 

b. Electronics 

c. Utilities 

d. Civil 

Sedangkan tanggung jawab TPM & E adalah sebagai berikut : 

a. Mengurusi mesin- mesin yang digunakan oleh operator. 

b. Mengurusi masalah-masalah listrik. 

c. Mengontrol apakah mesin yang digunakan sudah kadaluarsa atau 

belum. 

d. Memperbaiki mesin-mesin yang rusak agar dapat dipakai kembali. 

e. Mengontrol mesin-mesin yang sedang dioperasikan karyawan. 

8. Marketing 

Bagian Marketing membawahi bagian Local, Export, Administration. 

Bagian Marketing memiliki tugas mengurusi pengiriman dan penerimaan 

barang dari dalam maupun luar negeri serta mengurusi administrasi 

perusahaan. 

 

D. MISI PT. MUTU GADING TEKSTIL  

     Adapun misi didirikannya PT. Mutu Gading Tekstil adalah mencari 

laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya seminimal mungkin 

serta menyelenggarakan kegiatan operasional perusahaan yang mendukung 
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pendapatan devisa negara yang tanpa mengesampingkan tujuan dari suatu 

perusahaan filamendian yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat dilingkungannya demi pembangunan nasional. 

 

E. KEGIATAN PERUSAHAAN   

     PT.Mutu Gading Tekstil adalah perusahaan pembuatan benang sintetis 

yang memproduksi benangnya dengan menggunakan bahan baku setengah jadi 

PET Chips ( Polyethilena Therephate ). Perusahaan ini melakukan proses 

produksinya dengan penerapan Advances Manufacturing Technologies (AMT) 

Dengan pemanfaatan Computer Aided Manufacturing modern. 

     Rangkaian proses produksi di PT. Mutu Gading Tekstil terdiri dari dua 

departemen utama, yaitu : departemen spinning dan departemen texturizing . 

Selain itu perusahaan ini juga mempunyai departemen Total Quality 

Management - Control sehingga kualitas outputnya dapat terkontrol. 

a. Spinning 

     Departemen spinning di PT. Mutu Gading Tekstil bertugas untuk 

mengolah bahan baku menjadi setengah jadi dengan urutan proses sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Urutan Proses Kerja Departemen Spinning 

Bahan Baku Drying 
Proses 

Proses 
Melting 

Quenching 

Take Up POY 
(Benang) 
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1) Bahan Baku 

     Untuk bahan baku, digunakan bahan sintetis PET Chips 

(Polyetilene Terephate), yang disesuaikan dengan kilau yang 

dimilikinya. Berdasarkan kilau yang dimilikinya bahan PET Chips 

dibedakan atas : 

a) Semi Dull (SD) 

b) Dull 

c) Bright 

d) Super Bright (SB) 

           Penggunaan PET sebagai bahan baku sebenarnya dapat diganti 

dengan penggunaan PTA, hal ini akan mengakibatkan adanya 2 macam 

spinning :  

e) Direct Spinning, Bahan baku PTA. 

f) Indirect Spinning, bahan baku PET. 

2) Proses Drying 

     Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi kandungan air 

dalam PET sesuai dengan kebutuhan ( dari 0,22% menjadi0,002% ). 

Urutan proses drying, ialah sebagai berikut : 

a) Chips Charging, yaitu pengisian chips. 

b) Raw Pet Stylo dan Chip Hoper, berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan sementara, chips berpindah dari Chips Charging 

dengan bantuan aliran udara. 
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c) Cristalyzer M/C, disini terjadi pemanasan awal dengan suhu 

kurang lebih 165 derajat Celcius selama 1-2 jam, supaya 

pemanasan merata Chistalyzer  M/C dilengkapi dengan motor 

untuk mengaduk chips. 

d) Mesin Dryer, chips masuk kesini kemudian dipanaskan dengan 

suhu kurang lebih 155 derajat Celcius selama 4-8 jam. 

e) Setelah proses pemanasan selesai, chips tersebut kemudian 

ditampung sementara didalam Top Hopper dan Bottom Hopper.  

3) Proses Melting, Quencing,Take Up, PY. 

     Proses ini kelanjutan dari proses drying diatas : 

a) Setelah jumlah chips dalam Top dan Bottom Hopper sudah 

memenuhi kebutuhan, maka chips tersebut dipanaskan lagi dibagian 

extruder selama 5x, adapun proses yang terjadi di extruder ialah 

sebagai  berikut :                                                                           

    Extruder – Spinning Beam – Take Up / Winding - POY  

b) Dalam pemanasan di extruder ini terjadi proses melting, pada Spin 

Beam inilah proses pembentukan benang yang sebenarnya terjadi, 

dengan lelehan chips dari extruder. 

c) Quenching Air  adalah proses pendinginan. 

d) Finish Oil berfungsi untuk melembutkan  (smooth), menghilangkan 

elektrostatis, menyatukan filamen. 
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b. Texturizing 

     Departemen Texturizing adalah departemen yang mempunyai tugas 

untuk mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau secara spesifik 

departemen ini mengolah POY (Portially Oriented Young) menjadi DWY 

(Draw Winder Young) secara departemen ini mempunyai dua kegiatan kerja 

yaitu : 

1) Penarikan 

Menarik/mengurangi denir benang 

2) Pemanasan 

Untuk menstabilkan benang, sehingga benang mampu menyerap warna 

dengan baik. 

     Secara spesifik , berikut ini urutan proses kerja pada departemen 

Texturizing : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Urutan Proses Kerja Departemen Texturizing 

POY Rol 1 Primary 
Heater 

Culling Plate 

Positor Friction Unit Unitor Sensor Rol 2 

Secondary 
Heater 

Rol 3 Rol Oil Take Up 
Winning 

DWY 
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     Untuk keseluruhan proses Texturizing  PT. Mutu Gading Tekstil 

menggunakan dua jenis mesin : 

a) Mesin Texturizing, Sejumlah 12 buah 

b) Mesin Winder, Sejumlah 2 buah 

c. Total Quality Management – Control 

Total Quality Management Control terdiri dari :  

1) Proses Control  

a) Spinning 

b) Texturizing 

2) Laboratorium, terdiri dari : 

a) Laboratorium Tekstil 

b) Laboratorium kimia 

3) Biaya pelayanan teknik 

4) Jaminan kualitas semua aspek 

     Laboratorium mengontrol sejak dini, sejak dari bahan baku, bahan 

pembantu. Pada saat proses sampai ke produk jadi, sehingga kualitasnya 

dapat terjaga sejak awal sampai akhir. Laboratorium terdiri atas 2 bagian 

sebagai berikut : 

1) Laboratorium Tekstil 

Pengujian yang dilakukan antara lain sebagai berikut : 

a) Kerataan benang POY dan DWY dengan alat buster. 

b) Elongation ( kemuluran ). 

c) Tingkat kekerutan. 
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d) Keseragaman warna. 

Proses pengujian ini tidak harus urut ( boleh dibolak-balik ). 

2) Laboratorium Kimia 

Analisa-analisa didalam laboratorium kimia antara lain sebagai berikut : 

a) Analisa % OPU dan DFA (Duratech Finish Analyzer) dan 

reflactometer. 

b) Analisa reflaktife index terhadap minyak 

c) Analisa kekentalan minyak. 

d) Analisa kandungan COOH. 

e) Analisa residu yang terlarut dalam air 

f) Analisa konsentrasi emulsi minyak ( Standar 10% ). 

g) Analisa PH ( kandungan ion H dalam larutan). 

h) Analisa keadaan total air (Ca, mg dalam air). 

i) Analisa COD. 

j) Analisa kandungan SiO2. 

k) Analisa konduktivitas air. 

l) Analisa warna. 

m) Analisa kompres paper tube dengan alat compresion tersebut.  

 

F.    PERSONALIA PERUSAHAAN 

     Dalam sebuah perusahaan, departemen personalia atau saat ini lazim 

disebut Departemen Sumber Daya Manusia ( Human Resource Department ), 

adalah bagian terintegrasi dari perusahaan yang sangat penting. PT. Mutu 
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Gading Tekstil menyadari akan hal tersebut, karena departemen personalia 

bertanggung jawab atas penyediaan sumber daya manusia yang penting bagi 

jalannya kehidupan perusahaan. Di dalam bidang usahanya yang memerlukan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu PT. Mutu Gading Tekstil 

sangat memperhatikan perekrutan, latihan dan pengembangan, maupun 

kesejahteraan karyawannya. Dalam hal ini pihak manajemen PT. Mutu 

Gading Tekstil berpendapat bahwa karyawan adalah asset perusahaan. 

1. Tenaga kerja 

Tenaga kerja PT. Mutu Gading Tekstil dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang secara langsung ikut 

menangani proses produksi mulai dari bahan baku menjadi bahan jadi. 

b. Tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang tidak secara 

langsung menangani proses produksi, tetapi ikut aktif dalam 

melancarkan jalannya perusahaan. Misalnya karyawan bagian umum, 

bagian administrasi, dan lain-lain. 

Menurut statusnya karyawan PT. Mutu Gading Tekstil dibagi menjadi : 

a. Karyawan organic yaitu karyawan yang berstatus tenaga kerja tetap, 

digaji secara bulanan serta dapat tunjangan lain yang ditetapkan 

perusahaan. 

Adapun karyawan organik terdiri dari : 

1) Karyawan tingkat manajemen/tingkat staf 

2) Karyawan supervisor 
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b. Karyawan non organic yaitu karyawan kontrak kerja, honorer : 

1) Karyawan kontrak kerja yaitu karyawan harian lepas, menerima gaji 

setiap bulan dan apabila tidak masuk kerja walaupun memakai surat 

izin, gaji tetap dipotong serta bila perusahaan tidak berproduksi 

karyawan untuk sementara waktu diistirahatkan. 

2) Karyawan honorer adalah karyawan yang bekerja sesuai dengan 

kontrak kerja yang ditentukan, sedangkan upahnya dibayarkan setiap 

akhir bulah kerja. 

2. Penerimaan karyawan  

          Kebutuhan karyawan diperoleh dari daerah sekitar PT. Mutu Gading 

Tekstil maupun luar daerah, dengan jalan diseleksi dahulu. Sebagian besar 

pegawai atau karyawan di perusahaan PT. Mutu Gading Tekstil adalah 

pria. 

     Ada 6 pokok pertimbangan dalam hal menentukan penerimaan 

pegawai yaitu: 

a. Jumlah tenaga kerja atau karyawan yang diperlukan . 

b. Pendidikan atau pengalaman kerja sesuai kebutuhan. 

c. Umum minimum 18 tahun. 

d. Sehat jasmani dan rohani. 

e. Jenis kelamin yang disesuaikan dengan kebutuhan  

f. Keterangan lain yang diperlukan. 

          Bila calon pegawai itu sesuai dengan apa yang diperlukan, kemudian 

akan diangkat menjadi karyawan sementara. Pegawai tersebut masih harus 
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menjalankan masa latihan selama tiga bulan. Baru setelah lulus dari masa 

latihan diangkat menjadi karyawan atau pegawai perusahaan di PT. Mutu 

Gading Tekstil. Dari sekian banyaknya karyawan yang terbagi oleh 

tugasnya masing-masing antara bagian yang satu dengan bagian yang 

lainnya harus saling berhubungan atau terkait, sehingga merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan karena saling tergantung. Dengan 

demikian jalannya kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancer 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

3. Pemberhentian karyawan     

     Pemberhentian karyawan di perusahaan PT. Mutu Gading Tekstil, 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

a. Tidak lulus masa latihan. 

b. Atas permintaan sendiri. 

c. Melanggar peraturan-peraturan yang mana karyawan yang 

bersangkutan diberi peringatan sebelumnya tiga kali. 

d. Meninggal dunia. 

4. Sistem kerja karyawan 

     Sistem kerja yang berlaku di PT. Mutu Gading Tekstil dibagi 

menjadi dua, yaitu General Shift dan Shift. Untuk lebih jelasnya berikut ini 

bisa dilihat pembagian sistem kerja pada PT. Mutu Gading Tekstil yang 

memisahkan antara General Shift dan Shift berdasarkan struktur organisasi 

perusahaan. 
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a. Bagian Texturizing 

Shift               : Proses dan Packing 

General Shift : Mekanik 

b. Bagian Spinning 

Shift               : Proses 

General Shift : Gudang 

c. Bagian Total Quality Management ( TQM ) & Control 

Shift               : Laboratorium  

General Shift : Customer Service 

d. Bagian Marketing 

Semua karyawan bagian Marketing masuk dalam General Shift. 

e. Bagian TPM dan Enginering 

Shift               : Utility dan Elektrical 

General Shift : Civil 

f. Bagian Material Control ( MC ) 

Semua karyawan bagian MC masuk dalam General Shift. 

g. Bagian Finance 

Semua karyawan bagian Finance masuk dalam General Shift. 

h. Bagian Human Resource Management ( HRM ) 

Shift                 : Keamanan 

General Shift : Personnel (Attendance & Payroll ), Plyclinik, Public 

Relation, Welfare, Recruitment & Training. 
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       Waktu masuk General Shift adalah setiapa hari kerja mulai pukul 

08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.Waktu istirahat pada pukul 

12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, kecuali pada hari jum’at waktu 

istirahat mulai pukul 11.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB. 

  Sedangkan Shift yang berlaku di PT.Mutu Gading Tekstil ada 

tiga, yaitu masing-masing dengan lama waktu kerja 7,5 jam : 

- Shift 1 

Untuk karyawan yang mendapat giliran I bekerja mulai pukul 06.00 WIB 

sampai pukul 14.00 WIB dengan istirahat pada pukul 09.00 - 10.00 WIB 

- Shift II 

Untuk karyawan yang mendapat giliran Shift II bekerja mulai pukul 

14.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB istirahat pada pukul 18.00 – 18.30 

WIB. 

- Shift III 

Untuk karyawan yang mendapat giliran Shift III bekerja mulai pukul 

22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB waktu istirahat pada pukul       

01.30    – 02.00 WIB.  

  Untuk karyawan diperbolehkan istirahat kerja atau cuti tiap satu 

bulan dapat cuti 1 hari, untuk hari libur, para karyawan tidak semuanya 

libur pada hari minggu, sehingga proses produksi dapat berlangsung tiap 

hari siang atau malam. 
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5. Kerja lembur/Over Time Order 

  Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan diluar jam kerja normal 

menurut ketentuan perusahaan. Kerja lembur dilakukan dengan 

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan perusahaan. Adapun alasan-

alasan karyawan lembur misalnya : 

a. Karena ada keryawan yang tidak masuk. 

b. Mengejar target yang harus dicapai. 

c. Permintaan pimpinan perusahaan. 

d. Mengganti hari ia tidak kerja.  

6. Sistem pembagian gaji 

     Sistem pembagian gaji yang diterapkan pada PT. Mutu Gading 

Tekstil adalah sebagai berikut : 

a. Karyawan bulanan 

Pembagian gaji untuk karyawan bulanan dilaksanakan setiap akhir 

bulan pada tanggal 30 atau 31. 

b. Karyawan borongan 

Pembagian gaji karyawan borongan  dilaksanakan akhir minggu. 

7. Kesejahteraan karyawan 

     PT. Mutu Gading Tekstil memberikan perhatian yang cukup besar 

terhadap kesejahteraan karyawan. Perusahaan menyediakan fasilitas 

sebagai berikut : 

a. Transportasi 

Perusahaan menyediakan fasilitas antar jemput bagi karyawan. 
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b. Poliklinik 

Perusahaan menyediakan balai perawatan dan pengobatan bagi 

karyawan yang sakit. Perusahaan juga mengganti ongkos pengobatan 

dan pemeriksaan. 

c. Asuransi 

Semua karyawan PT. Mutu Gading Tekstil telah diikutsertakan menjadi 

anggota jaminan social tenaga kerja ( JAMSOSTEK ). 

d. Koperasi 

Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, perusahaan juga 

mendirikan koperasi karyawan yang telah berbadan hokum. 

e. Pakaian 

Perusahaan menyediakan kelengkapan pakaian untuk karyawan yaitu 

tiap karyawan mendapat dua stel pakaian. 

f. Penghargaan 

Pemberian penghargaan bagi karyawan yang telah mengabdi diri 

kepada perusahaan sehingga dapat meningkatkan reputasi atau nama 

baik perusahaan. 

g. Kantin  

Untuk kesejahteraan karyawan perusahaan memberikan makan dan 

minum setiap jam istirahat. 

h. Parkir 

Perusahaan juga menyediakan tempat parkir, demi keamanan alat 

transportasi karyawan. 
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8. Kompensasi kerja 

     Kompensasi berlaku bila seorang karyawan/karyawati mendapat 

kecelakaan waktu kerja, karyawan tersebut akan mendapat santunan dari 

JAMSOSTEK. 

     Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan kperusahaan 

memberikan kesempatan dan fasilitas kepada karyawan meliputi :  

a. Pendidikan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas karyawan. 

b. Meningkatkan pendidikan moral spiritual berupa fasilitas peribadatan 

ditiap departemen terdapat tempat ibadah. 

 

G.  LATAR BELAKANG MASALAH 

  Informasi akuntansi merupakan input yang penting sekali bagi 

manajemen bagi suatu satuan ekonomi yang efisien. Dalam organisasi 

perusahaan, informasi dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi. Salah satu 

informasi yang diperlukan oleh manajemen yaitu informasi operasional 

perusahaan yang diperlukan untuk mengatur kelancaran operasi tiap-tiap 

departemen yang ada didalam perusahaan, dan untuk mengevaluasi tiap-tiap 

departemen . 

   Informasi operasional oleh sistem akuntansi disediakan dengan cara 

memproses transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi di perusahaan. Transaksi 

tersebut diproses sehingga menghasilkan output yang berupa dokumen. 

Informasi inilah yang digunakan oleh manajemen PT. Mutu  Gading Tekstil 
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yaitu informasi mengenai penerimaan kas. Penerimaan kas bersumber dari 

dari penjualan tunai dan penjualan kredit yang berupa pelunasan piutang. 

Penjualan tunai adalah: Suatu transaksi yang mewajibkan pembeli melakukan 

pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh 

perusahaan pada pembeli ( Mulyadi, 1993: 457 ). Sedangkan penjualan kredit 

adalah: Suatu transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mengirimkan barang suesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan 

untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli 

tersebut ( Baridwan, Zaki, 1992: 212 ). 

Dalam suatu perusahaan, Sistem Informasi Akuntansi sangat penting 

peranannya. Sistem Informasi Akuntansi membantu pengambilan keputusan 

dan pengendalian didalam organisasi perusahaan serta menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

menurut ( Mulyadi, 1993: 457) adalah: Organisasi , formulir, catatan, laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rpa untuk menyediakan informasi penerimaan 

kas dari penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan kas lain yang 

berupa uang kantor / cek dan bilyet yang dibutuhkan manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam 

mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah : 

-     Fungsi yang terkait 

- Dokumen- dokumen transaksi yang terkait 

- Catatan-catatan akuntansi yang digunakan  

- Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas 
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 Evaluasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas diperlukan 

agar dalam menjalankan kegiatannya perusahaan lebih efektif dan efisien. 

Adanya evaluasi memungkinkan diketahuinya kelemahan dan kelebihan dari 

sistem informasi akuntansi tersebut. Berkaitan dengan hal itu maka penelitian 

ini akan dilakukan dengan mengambil judul “ EVALUASI SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA PT. MUTU 

GADING TEKSTIL KARANGANYAR “. 

 

H.  PERUMUSAN MASALAH 

      Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat 

dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian yang ilmiah. Dengan 

perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui obyek yang akan diteliti, 

serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas 

dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

diteliti. Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka 

penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : “ Bagaimanakah 

sistem dan prosedur penerimaan kas pada PT. Mutu Gading Tekstil ”. 

 

I.    TUJUAN PENELITIAN 

       Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut  

dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengevaluasi bagaimana Sistem dan Prosedur Akuntansi 

Penerimaan Kas yang telah ada di PT. Mutu Gading Tekstil. 

2. Untuk menilai kelebihan dan kelemahan Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Kas yang diterapkan pada PT. Mutu Gading Tekstil. 

3. Merancang sistem Penerimaan Kas bagi manajemen dalam perusahaan. 

 

J.   KEGUNAAN PENELITIAN 

  Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai 

manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui serta mengevaluasi penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Penerimaan Kas pada PT. Mutu GadingTekstil. 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan 

kestabilan perusahaan. 

3. Bagi Fakultas 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan referensi 

bacaan. 

4. Bagi Pembaca 

Dapat bermanfaat untuk tambahan informasi dan pengetahuan. 
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K.  METODOLOGI PENELITIAN 

        Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan 

data untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil 

penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian. 

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu 

penelitian. Metode ini terdiri dari : 

1. Ruang lingkup penelitian 

     Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah 

studi kasus, karena mengambil satu obyek tertentu untuk dianalisa secara 

mendalam dengan memfokuskan pada satu masalah.  

2. Jenis dan alat pengumpul data 

a. Jenis data 

1) Data primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian.Data ini 

diperoleh dengan cara wawancara langsung pada staf / karyawan 

PT. Mutu Gading Tekstil. 

2) Data sekunder 

Adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari buku maupun 

sumber bacaan lain. 
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b. Metode pengumpulan data 

1). Observasi 

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melihat langsung dan meneliti ketempat penelitian. 

2). Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan 

dalam hal ini para staf pegawai pada PT. Mutu Gading Tekstil. 

3). Studi   pustaka 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi 

buku yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Sumber data 

a. Sumber data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer 

yang dibutuhkan antara lain sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, 

stuktur organisasi, deskripsi jabatan. 

b. Sumber data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur 

yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas. 
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L. SISTEMATIKA TUGAS AKHIR 

BAB I    Deskripsi Perusahaan 

Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya PT. Mutu Gading 

Tekstil,     struktur organisasi PT. Mutu Gading Tekstil, deskripsi 

jabatan, misi PT. Mutu Gading Tekstil, kegiatan perusahaan, 

personalia perusahaan, latar belakang perusahaan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodelogi 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  Analisis Pembahasan 

Bab ini berisikan tentang evaluasi sistem dan prosedur penerimaan 

kas PT. Mutu Gading Tekstil. 

BAB III Temuan  

Bab ini berisi tentang kelebihan dan kelemahan dari Sistem 

Informasi Akuntansi Penerimaan Kas yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya.  

BAB IV  Rekomendasi 

Bab ini berisikan saran-saran yang diberikan oleh penulis yang 

didasarkan pada temuan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

ANALISIS PEMBAHASAN 

 

A. SISTEM INFORMASI PENERIMAAN KAS 

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi sangat penting peranannya dalam suatu 

perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi membantu pengambilan keputusan 

dan pengendalian didalam organisasi perusahaan serta menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan perusahaan. Suatu sistem akuntansi dan prosedur-prosedur 

pelaksanaannya. 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanaan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 1993: 6). 

Kegiatan pokok dalam pengertian tersebut adalah kegiatan pokok PT. Mutu 

Gading Tekstil yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. 

Pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang (Mulyadi, 1993: 6). 

Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan 

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi, 1993: 3). 

Sistem Informasi mempunyai unsur-unsur pokok yang terdiri dari 

formulir, catatan dan prosedur yang akan menghasilkan informasi yang 
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diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu baik bagi pelaksanaan itu 

sendiri maupun pihak luar yang berkepentingan. 

2. Pengertian Penerimaan Kas 

Kas memiliki sifat yang sangat mudah untuk dipindah tangankan dan tidak 

dapat dibuktikan pemiliknya, sehingga kas mudah digelapkan. Untuk 

menghindari hal tersebut maka perlu diadakan pengawasan yang kuat terhadap 

kas, serta kas yang sudah diterima segera disetorkan ke bank dan bagian 

akuntansi mencatat transaksi penerimaan kas tersebut dalam jurnal 

penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan bersumber dari penjualan tunai 

dan penjualan kredit. 

Penjualan Tunai adalah suatu transaksi yang mewajibkan pembeli 

melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang 

diserahkan oleh perusahaan pada pembeli (Mulyadi, 1993 : 457). 

Penjualan kredit adalah suatu transaksi yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang 

diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentuperusahaan 

mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut (Mulyadi, 1993 : 212). 

3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

 Secara umum sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

merupakan kegiatan dari organisasi perusahaan yang bertanggung jawab 

untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh 

tersebut berasal dari transaksi perusahaan.Adapun tujuan informasi 

tersebut untuk pelaporan internal kepada manajeryang digunakan dalam 
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pengendalian, perencanaan dan operasi masa depan serta pelaporan 

eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar 

lainnya. 

Sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah organisasi, 

formulir, catatan, laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi penerimaan kas dari penjualan tunai, penerimaan 

piutang dan penerimaan kas lain yang berupa uang kantor/cek dan bilyet 

yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 

B. SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS DARI PENJUALAN 

TUNAI 

1.   Fungsi yang terkait 

a) Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, 

mengisi faktur penjualan tunai, dan penyerahan faktur tersebut kepada 

pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas.  

b) Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 

c) Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan 

oleh pembeli, serta penyerahan barang tersebut ke fungsi pengiriman. 

d) Fungsi Pengiriman 
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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.   

      Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai pada PT. Mutu 

Gading Karanganyar meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a) Fungsi Penjualan 

Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima order dari 

pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, menyerahkan faktur 

penjualan kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi 

keuangan. 

b) Fungsi Gudang 

Fungsi gudang ini bertanggung jawab mengirimkan barang, dan 

mencatat pengeluaran barang pada kartu gudang.  

c) Fungsi keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam menerima pembayaran dari 

pembeli kemudian membuat kuitansi menerima uang sebagai bukti 

penerimaan kas. 

d) Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini berfungsi menerima faktur penjualan tunai dari fungsi 

penjualan, kemudian fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan 
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faktur pajak serta melakukan pencatatan pada kartu persediaan, 

membuat jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas,  

2.   Dokumen yang digunakan 

a) Faktur Penjualan Tunai 

Dokumen ini digunakan untuk merekam informasi yang diperlukan 

oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai 

b) Pita Register Kas 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan 

mesin register kas. Pita register kas merupakan bukti penerimaan kas 

yang dihasilkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung 

faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

c) Credit Card Sales Slip 

Dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari 

bank yang mengeluarkan kartu kredit, dan transaksi penjualan yang 

telah dikeluarkan oleh pemegang kartu kredit. 

d) Bill of Lading 

Dokumen ini merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai 

yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

e) Bukti Setor Bank 

Dokumen ini sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

f) Rekap Harga Pokok Penjualan  

Dokumen ini digunakan untuk meringkas harga pokok produk yang 

dijual selama satu periode dan digunakan sebagai dokumen 
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pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga 

pokok produk yang dijual. 

      Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai pada PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar adalah :  

a) Faktur Penjualan Tunai 

Dokumen yang digunakan untuk merekam informasi yang 

diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai 

yang diisi oleh bagian penjualan. 

b) Surat Jalan 

Dokumen ini berfungsi sebagai pengantar dalam pengiriman 

barang. 

c) Packing List 

Dokumen ini berfungsi untuk mencatat segala macam permintaan 

barang dari pembeli sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. 

d) Bukti Setor Bank 

Bukti setor bank dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh bagian 

keuangan ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil 

penjualan tunai ke bank. 

      3.  Catatan Akuntansi yang Digunakan 

a) Jurnal Penjualan  

Jurnal ini digunakan oleh bagian akuntansi untuk meringkas dan 

mencatat data penjualan setiap jenis produk.   
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b) Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal ini digunakan oleh bagian akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan 

tunai. 

c) Jurnal Umum 

Digunakan oleh bagian akuntansi untuk mencatat harga pokok produk 

yang dijual. 

d) Kartu Persediaan 

Kartu ini dibuat oleh bagian akuntansi serta digunakan untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual, mengawasi mutasi 

serta persediaan barang yang disimpan di gudang. 

e) Kartu Gudang 

Untuk mengetahui mutasi dan persediaan barang yang disimpan di 

gudang terutama untuk mengetahui berkurangnya kuantitas produk 

yang dijual. 

      Catatan akuntansi yang digunakan oleh PT. Mutu Gading 

Tekstil Karanganyar sebagai berikut : 

a) Jurnal Penjualan 

Jurnal ini digunakan oleh bagian akuntansi untuk meringkas dan 

mencatat data penjualan setiap jenis produk. 

b) Jurnal Penerimaan Kas 

Digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, 

diantaranya dari penjualan tunai. 
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c) Kartu Persediaan 

Kartu ini digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok 

produk yang dijual dan dibuat oleh bagian akuntansi. Digunakan 

untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan 

digudang. 

d) Kartu Gudang 

Kartu ini berfungsi untuk mencatat jumlah persediaan barang 

digudang terutama untuk mengetahui berkurangnya kuantitas 

produk yang dijual. 

4.   Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

a) Prosedur Order Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan 

membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli 

melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk 

memungkinkan fungsi gudang serta 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 kepada pembeli 

untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan 

barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. 

c) Prosedur Penyerahan Barang 
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Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

d) Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi 

penjualan tunai dan dalam jurnal penjualan jurnal penerimaan kas. 

Disamping itu fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya 

persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. 

e) Prosedur Penyetoran Kas Ke Bank 

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 berdasar bukti setor bank yang diterima 

dari bank melalui fungsi kas. 

g) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga 

pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu 

persediaan. Selain itu, fungsi ini juga membuat bukti memorial 

sebagai dokumen sumber untuk pencatatan harga pokok penjualan 

kedalam jurnal umum. 

      PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar dalam 

menyelenggarakan penerimaan kas dari penjualan tunai melalui prosedur 

sebagai berikut : 
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a. Prosedur Penjulan 

Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur 

penjualan tunai rangkap 5 yang akan diberikan ke fungsi gudang, 

pembeli, bagian keuangan, bagian akuntansi dan diarsipkan. 

b. Prosedur Pengiriman Barang 

Fungsi gudang menerima faktur penjualan tunai dari bagian 

penjualan dan faktur pajak dari fungsi akuntansi. Fungsi gudang 

kemudian menyiapkan barang dagangan yang dipesan sesuai 

dengan faktur penjualan tunai. Setelah semua barang dagangan 

lengkap bagian gudang melakukan pencatatan barang yang keluar 

pada kartu gudang. Bagian gudang kemudian membuat surat jalan 

rangkap 4 dan packing list rangkap 2. 

· Surat jalan lembar 1 : Pembeli 

· Surat jalan lembar 2 : Fungsi Penjualan. 

· Surat jalan lembar 3 : Diarsipkan 

· Surat jalan lembar 4 : Keuangan 

· Packing list lembar 1: Fungsi Keuangan 

· Packing list lembar 2 : Diarsipkan 

Setelah lengkap semuanya barang siap untuk dikirim ke pembeli. 

c. Prosedur Penerimaan Kas 

Fungsi keuangan menerima faktur penjualan tunai dari fungsi 

penjualan serta surat jalan dan packing list dari bagian gudang. 

Berdasarkan faktur penjualan tunai,. Surat jalan, dan packing list                                                           

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 40 

 fungsi keuangan membuat kuitansi rangkap 2 yang masing–

masing diberikan ke pembeli dan diarsipkan. Berdasarkan bukti 

kuitansi dan uang yang diterima dari pembeli, selanjutnya kas 

disetorkan ke bank. Fungsi keuangan akan mendapatkan bukti 

setor bank sebanyak 2 rangkap, lembar 1 diarsipkan dan lembar 2 

diberikan ke fungsi akuntansi. 

d. Prosedur pencatatan penjualan tunai dan pencatatan penerimaan 

kas. 

Fungsi akuntansi menerima faktur penjualan tunai dari bagian 

penjualan. Berdasarkan faktur penjualan tunai tersebut fungsi 

akuntasi membuat faktur pajak rangkap 2, lembar 1 diberikan ke 

bagian gudang, lembar 2 bersama faktur penjualan tunai digunakan 

untuk mencatat berkurangnya barang yang dijual dalam kartu 

persediaan. Berdasarkan faktur penjualan tunai fungsi akuntansi 

melakukan pencatatan dalam jurnal penjualan dan buku besar. 

Kemudian fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas berdasar 

buku besar, kartu persediaan serta bukti setor bank yang diterima 

dari bank melalui fungsi keuangan. 

 

5.  Bagan Alir Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

 Sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai pada PT. 

Mutu Gading Tekstil Karanganyar dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai PT. Mutu Gading  

Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.1(lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.1(lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.1(lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
 

BAGIAN AKUNTANSI 

3 

2 

         FP    1 

       FPT   3 

6 

T 

8 

2 
BSB 

SELESAI 

8 

Keterangan : 
FPT  : Faktur Penjualan 

Tunai 
FP     : Faktur Pajak 
JP     : Jurnal Penjualan 
BB    : Buku Besar 
KP    : Kartu Persediaan 
BSB  : Bukti Setor Bank 

7 

Mencocokkan 
BB dan KP 

 

Membuat JPK 
 

Memeriksa 
FPT dan 

Membuat FP 
 

3 
FPT 

JPK 
 

JP 
 

BB 
 

KP 
 

Membuat 
JP dan 

BB 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 45 

C. SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS DARI PENJUALAN 

KREDIT 

1. Fungsi yang terkait 

a) Fungsi Kredit 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam meneliti status kredit dan 

memberikan otorisasi penjualan kredit. Setelah diadakan perjanjian 

dengan pembeli nkemudian mencatatnya dalan kartu piutang. 

b) Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab melayani kebutuhan barang pelanggan. 

Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan kredit untuk 

memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksanakn 

penyerahan barang kepada pelanggan. 

c) Fungsi Gudang 

Fungsi gudang menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan 

yang sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan 

kredit yang diterima dari fungsi penjualan. 

d) Fungsi Pengiriman  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang 

kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum 

dalam tembusan faktur penjualan kredit yang diterima dari fungsi 

penjualan. 

e) Fungsi Akuntansi 
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Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya 

piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur 

penjualan kredit yang diterima dari bagianpengiriman. Disamping itu, 

fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan transaksi 

penjualan di dalam jurnal penjualan. 

f )  Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam penagihan piutang pada pembeli 

dengan cara memeriksa terlebih dahulu tembusan faktur penjualan 

kredit.  

      Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai yang dilakukan oleh PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar sebagai 

berikut : 

a. Fungsi Penjualan 

Fungsi penjualan bertanggung jawab melayani kebutuhan barang 

pelanggan. Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan kredituntuk 

memungkinkan fungsi gudang melaksanakan penyerahan barang ke 

pembeli. 

b. Fungsi Kredit 

Fungsi ini bertanggung jawab di dalam meneliti status kredit dan 

memberikan otorisasi penjualan kredit. Setelah diadakan perjanjian 

dengan pembeli kemudian mencatatnya dalam kartu piutang. 

c. Fungsi Gudang 
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Fungsi ini bertanggung jawab dalam penyediaan barang yang 

diperlukan oleh pembeli sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan 

faktur penjualan kredit yang ditwerima dari fungsi penjualan. 

d. Fungsi Penagihan  

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melakukan penagihan ke pembeli 

e. Fungsi keuangan  

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas, kemudian 

menyetorkan kas tersebut ke bank. 

f. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi penjualan di 

dalam jurnal penjualan dan buku besar, serta membuat faktur pajak. 

2. Dokumen yang Digunakan 

a) Faktur Penjualan Kredit 

Dokumen yang berisi tentang informasi yang diperlukan oleh 

manajemen mengenai penjualan kredit yang diisi oleh bagian 

pemasaran. 

b) Bukti Setor Bank 

Dokumen ini digunakan sebagai bukti penyetoran kas yang diterima 

dari piutang ke bank. 

c) Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang 

mereka. 
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d) Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan 

Dokumen ini digunakan oleh bagian pembukuan untuk meringkas 

harga pokok penjualan yang dijual dalam periode tertentu. 

e) Bukti Memorial 

Dokumen yang digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang 

dijual dalam periode tertentu dan sebagai dasar pencatatan ke dalam 

jurnal umum. 

f) Surat Jalan  

Dokumen ini berfungsi sebagai pengantarpengiriman barang. 

g) Packing List  

Dokumen ini berfungsi untuk mencatat segala macam permintaan 

barang dari pembeli sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang.  

      Dokumen yang digunakan oleh PT. Mutu Gading Tekstil 

Karanganyar adalah sebagai berikut :  

a) Surat Jalan 

Dokumen ini berfungsi sebagai pengantar dalam pengiriman barang. 

b) Packing List 

Dokumen ini berfungsi untuk mencatat segalamacam permintaan 

barang dari pembeli sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. 

c) Kuitansi Penerimaan Kas 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang 

mereka. 
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d) Faktur Penjualan Kredit 

Dokumen yang berisi tentang informasi yang diperlukan oleh 

manajemen mengenai penjualan kredit yang diisi oleh bagian 

penjualan. 

e) Bukti Setor Bank 

Dokumen ini digunakan sebagai bukti penyetoran kas yang diterima 

dari piutang ke bank. 

3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

a) Jurnal Penjualan  

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, 

baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa 

macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan 

menurut jenis produk, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-

kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. 

b) Kartu Piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. 

c) Kartu Persediaan  

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi setiap jenis persediaan. 

d) Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi 

dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. 
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e) Jurnal Umum 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk 

yang dijual selama periode akuntansi tertentu. 

      Catatan akuntansi yang digunakan oleh PT. Mutu Gading 

Tekstil Karanganyar sebagai berikut : 

a) Jurnal Penjualan  

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan 

baik secara tunai maupaun kredit. 

b) Kartu Gudang 

Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi 

dan persediaan fisi barang yang disimpan di gudang. 

c) Kartu Piutang  

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya.  

d) Buku Besar 

Buku Besar digunakan untuk meringkas atau menggolongkan data 

keuangan yang sudah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

4. Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit 

a) Prosedur Order Penjualan  

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli 

dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. 

Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan 

mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk 
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memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam 

melayani order dari pembeli. 

b) Prosedur Persetujuan kredit  

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan 

kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit.  

c) Prosedur Pengiriman  

Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada 

pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order 

pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. 

d) Prosedur Penagihan  

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu faktur 

penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu 

bagian ini membuat surat order pengiriman. 

e) Prosedur Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur 

penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan 

tertentu mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang 

berfungsi sebagai catatan piutang. 

f) Prosedur Distribusi Penjualan  

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan 

menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 
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g) Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodic total 

harga produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. 

      PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar dalam 

menyelenggarakan penerimaan kas dari penjualan kredit melalui prosedur 

sebagai berikut : 

a. Prosedur Penjualan 

Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur 

penjualan kredit rangkap 7 yang masing-masing akan diberikan ke 

fungsi kredit, pembeli, fungsi gudang, fungsi keuangan, fungsi 

penagihan, fungsi akuntansi dan diarsipkan. 

b. Prosedur Persetujuan Kredit 

fungsi kredit menerima faktur penjualan kredit dari fungsi penjualan 

kemudian memeriksa serta memberi otorisasi pada faktur penjualan 

kredit tersebut setelah itu mencatatnya pada kartu piutang sebanyak 3 

rangkap.  lembar ke 1 diarsipkan, lembar 2 diberikan ke fungsi 

akuntansi, lembar 3 diberikan ke fungsi penagihan. 

c. Prosedur Pengiriman Barang 

Fungsi gudang menerima faktur penjualan kredit yang didapat dari 

fungsi penjualan dan faktur pajak dari fungsi akuntansi, berdasarkan 

faktur penjualan kredit dan faktur pajak tersebut fungsi gudang 

memeriksa serta mencatat pengeluaran barang pada kartu gudang 
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setelah itu fungsi gudang membuat surat jalan ragkap 4 dan packing 

list rangkap 2. 

· Surat jalan lembar 1 : pembeli 

· Surat jalan lembar 2 : fungsi penjualan 

· Surat jalan lembar 3 : diarsipkan 

· Surat jalan lembar 4 : fungsi keuangan 

· Packing list lembar 1 : fungsi keuangan 

· Packing list  lembar 2 : diarsipan 

Setelah siap semuanya barang siap untuk dikirim. 

d. Prosedur Penagihan 

Fungsi penagihan menerima faktur penjualan kredit dari fungsi 

penjualan, faktur pajak dari fungsi akuntansi dan kartu piutang dari 

fungsi kredit. Kemudian bagian penagihan memeriksa Faktur 

penjualan kredit, faktur pajak, dan kartu piutang tersebut lalu 

melakukan penagihan ke pembeli. 

  Setelah mendapat pembayaran dari pembeli bagian penagihan 

membuat kuitansi penerimaan kas rangkap 3 yaitu : lembar 1 ke 

pembeli, lembar 2 ke fungsi keuangan, lembar 3 diarsipkan. 

e. Prosedur Penerimaan Kas 

Fungsi keuangan menerima faktur penjualan kredit dari fungsi 

penjualan, surat jalan dan packing list dari fungsi gudang yang 

kemudian diarsipkan. Fungsi keuangan juga menerima kuitansi serta 
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uang pembayaran dari fungsi penagihan, yang mana uang tersebut oleh 

fungsi keuangan disetorkan ke bank kemudian fungsi keuangan akan 

mendapatkan bukti setor bank sebanyak 2 rangkap, lembar 1 

diarsipkan, dan lembar 2 diberikan ke fungsi akuntansi. 

f. Prosedur pencatatan penjualan tunai dan penerimaan kas. 

Fungsi akuntansi menerima  bukti setor bank dari fungsi keuangan, 

faktur penjualan kredit dari fungsi penjualan. Kemudian fungsi 

akuntansi memeriksa bukti setor bank dan faktur penjualan kredit 

tersebut, setelah itu fungsi akuntansi membuat faktur pajak sebanyak 3 

lembar yang      masing-masing akan diarsipkan diberikan ke fungsi 

gudang, dan fungsi penagihan. Berdasarkan faktur penjualan kredit 

dari fungsi penjualan, fungsi akuntansi membuat jurnal penjualan dan 

buku besar. Setelah itu fungsi akuntansi mencocokkan saldo dari 

pencatatan buku besar dengan kartu piutang yang diterima dari fungsi 

kredit. Kemudian fungsi akuntansi mencatatnya kedalam jurnal 

penerimaan kas. 

5.  Bagan Alir Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas dari Piutang 

     Sistem dan prosedur penerimaan kas dari piutang pada PT. Mutu Gading 

Tekstil Karanganyar dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit PT. Mutu Gading 

Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.2 (lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.2(lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.2(lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.2(lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
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Gambar 2.2(lanjutan) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit PT. Mutu 

Gading Tekstil Karanganyar 
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BAB III 

TEMUAN 

 

     Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai sistem dan prosedur 

penerimaan kas pada PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar, maka dapat 

dikemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan antara lain: 

A. Kelebihan 

1. Pemisahan fungsi penjualan dengan fungsi keuangan dan fungsi akuntansi 

pada PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar bertujuan untuk menghindari 

adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

2. Penerimaan kas dari penjualan tunai yang dilakukan fungsi keuangan akan 

di cek kebenarannya oleh fungsi penjualan, sehingga penjualan tidak akan 

terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan. 

3. Dokumen-dokumen yang digunakan pada PT. Mutu Gading Tekstil 

Karanganyar dalam melaksanakan sistem penerimaan kas sudah 

menggunakan nomor urut tercetak, sehingga akan mendukung 

pengendalian atas formulir yang hilang dan sebagai penolong dalam 

mencari lokasi formulir apabila dibutuhkan kembali. 

4. Untuk meminta barang ke bagian gudang digunakan faktur penjualan 

sebagai dokumen utama dalam transaksi penjualan serta surat order dari 

pembeli, selanjutnya barang akan dikirim kepada pemesan..  
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5. Secara periodik PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar melakukan 

pencocokan saldo antara kartu buku besar dengan kartu persediaan 

sebelum dibuatnya laporan keuangan perusahaan. 

 

B. Kelemahan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menemukan kelemahan dari sistem penerimaan kas PT. Mutu Gading Tekstil 

Karanganyar yaitu fungsi gudang juga merangkap sebagai fungsi pengiriman 

sehingga dalam pertanggung jawabannya masih lemah. 
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

      Berdasarkan beberapa temuan yang diperoleh dari adanya kelebihan dan 

kelemahan dari sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit yang terdapat 

dalam PT. Mutu Gading Tekstil Karanganyar, maka dapat diambil kesimpulan 

dan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut : 

A. Kesimpulan  

1. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dan sistem penerimaan kas 

dari penjualan  kredit yang diterapkan oleh PT. Mutu Gading Tekstil 

Karanganyar sudah cukup baik karena sudah adanya pemisahan fungsi 

antara fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi penagihan, 

fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Dengan adanya pemisahan fungsi 

tersebut maka pelaksanaan tugas dari masing-masing fungsi akan berjalan 

lebih efektif dan efisien. 

2. Dengan adanya fungsi penagihan pada sistem penerimaan kas dari 

penjualan kredit maka akan lebih memudahkan perusahaan dalam 

mengurusi masalah utang dan piutang perusahaan. 

 

B.  SARAN 

 Berdasarkan uraian analisis data dan kesimpulan serta dengan adanya 

kelemahan, maka ditarik beberapa saran yang akan bermanfaat bagi 

perusahaan. Adapun  saran yang penulis berikan adalah  PT. Mutu Gading 
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Tekstil  Karanganyar hendaknya memisahkan fungsi gudang dengan fungsi 

pengiriman, dengan tujuan agar kegiatan perusahaan bisa berjalan lebih efektif 

dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 65 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Baridwan, Zaki. 1991. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. 
Yogyakarta : BPFE. 

 
                        . 1999. Intermediate Accounting. Yogyakarta : BPFE 

Mulyadi. 1997. Sistem Akuntansi. Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas 
Ekonomi YKPN. 

 
Ikatan Akuntansi Indonesia. 1989. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta, Salemba 

Empat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 67 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 68 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 69 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 70 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 71 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 72 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 73 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 74 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 75 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 76 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 77 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


