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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, dunia bisnis mengalami berbagai tekanan yang sangat 

berat. Setiap organisasi atau perusahaan dengan segala daya upayanya harus 

berusaha agar tetap eksis dan meningkatkan laba usahanya. Pimpinan 

organisasi atau perusahaan (manajer) dituntut untuk dapat menyerahkan dan 

mengelola segala sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien.  

Pengelolaan perusahaan yang baik dengan dukungan pihak manajemen 

yang handal tentunya sangat diperlukan sekali untuk menghadapi 

perkembangan dunia usaha yang terus berjalan. Dalam mengambil suatu 

kebijakan, pimpinan harus memperhatikan informasi-informasi mengenai 

kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi atau perusahaan sehingga 

dapat dilaksanakan oleh para anggota organisasi atau karyawan dengan hasil 

yang memuaskan. Informasi yang juga dihasilkan oleh suatu perusahaan, 

selain dibutuhkan oleh manajemen, juga oleh pihak – pihak yang 
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berkepentingan, seperti kreditur, pemegang saham dan supplier. Mereka 

membutuhkan informasi tersebut untuk dipakai sebagai dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh 

dari sistem yang telah diterapkan di perusahaan.  

Organisasi atau perusahaan sangat menggantungkan diri pada sistem 

informasi untuk mempertahankan kemampuannya dalam berkompetisi. 

Sebagai suatu sistem, setiap organisasi menerima masukan – masukan dan 

mengubahnya menjadi keluaran – keluaran dalam bentuk produk atau jasa.  

Salah satu sistem informasi penting yang dibutuhkan oleh pihak 

manajemen adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan. SIA dalam suatu perusahaan merupakan hal 

yang penting untuk kelangsungan  perusahaan tersebut. Maka, sistem 

informasi yang dibuat di suatu perusahaan harus efektif, informatif dan akurat 

yang artinya sistem informasi tersebut harus dapat menyediakan informasi 

yang berkualitas bagi pihak – pihak yang membutuhkan, harus bebas dari 

kesalahan – kesalahan , tidak bias, harus jelas mencerminkan maksud dan 

tujuan agar mudah dipahami dan berguna untuk semua pihak yang 

berkepentingan. 

SIA meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus – siklus 

pemrosesan transaksi perusahaan. Meskipun tidak ada dua organisasi yang 

identik, tetapi sebagian besar mengalami jenis kejadian ekonomi yang serupa . 

kejadian – kejadian itu menghasilkan transaksi  - transaksi yang dapat 

dikelompokkan menjadi empat siklus pendapatan, pengeluaran, produksi dan 

keuangan (Bodnar dan Hopwood, 2000 : 6) 

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



3

Pada penelitian kali ini, peneliti akan berusaha memfokuskan penelitian 

pada siklus keuangan yaitu siklus penerimaan dan pengeluaran kas pada PT 

(PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta. 

PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara  Adi Sucipto Yogyakarta 

adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang pengusahaan Bandar udara, dimana misi perusahaan ini 

adalah memupuk keuntungan dan memberikan pelayanan yang seoptimal 

mungkin.  

PT (PERSERO) Angkasa Pura I juga mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

pelaksanaan pelayanan operasi keselamatan lalu lintas udara, pelaksanaan 

pelayanan operasi Bandar Udara dan pengelolaan komersial, pengusahaan dan 

pengembangan jasa fasilitas dan peralatan Bandar Udara, penyediaan dan 

pemeliharaan fasilitas dan peralatan Bandar Udara, pengelolaan keuangan dan 

perlengkapan, pengelolaan personalia dan umum, dan pengawasan intern. 

Sejalan dengan misi dan fungsi perusahaan tersebut, maka untuk dapat 

mengelola keuangan dengan baik, efektif, dan efisien, PT (PERSERO) 

Angkasa Pura I harus mempunyai pedoman akuntansi keuangan sebagai suatu 

sistem informasi manajemen yang diperlukan guna menunjang keberhasilan 

pengelolaan keuangan perusahaan. 

Dilihat dari misi dan fungsi perusahaan tersebut, maka akan sering 

terjadi keluar masuk dana perusahaan atau dengan kata lain terjadi penerimaan 

dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang terkait dengan siklus penerimaan dan pengeluaran kas. 
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Penerimaan kas pada PT (PERSERO) Angkasa Pura I berasal dari 

penerimaan hasil penjualan kredit (penagihan piutang usaha), penerimaan 

hasil penjualan tunai dan penerimaan lain – lain seperti bunga deposito, jasa 

giro, pembuatan dokumen lelang dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran 

kas digunakan untuk beban – beban antara lain beban pemeliharaan, beban 

pegawai dan lain sebagainya, pengadaan aktiva tetap, uang muka dan 

pengeluaran – pengeluaran lainnya.  

Dari hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti, diketahui beberapa 

kelemahan yang ada dalam Sistem Informasi Akuntansi siklus penerimaan dan 

pengeluaran kas di  PT (PERSERO) Angkasa Pura I. Pertama, sejak tahun 

1999 berdasarkan peraturan dari pusat yaitu Keputusan Direksi PT 

(PERSERO) Angkasa Pura I Nomor Kep.59/KU.210/1999 tanggal 12 Agustus 

1999, prosedur akuntansi dan keuangan perusahaan ini belum pernah berubah 

atau belum pernah dievaluasi kembali termasuk sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas. Padahal dari hasil interview diketahui bahwa SIA prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas tersebut ternyata terlalu rumit 

pelaksanaannya dengan banyaknya dokumen yang digunakan, distribusi 

maupun sistem otorisasinya. Prosedur akuntansi dan keuangan termasuk 

penerimaan dan pengeluaran kas tersebut juga dirasa sudah tidak relevan lagi 

dengan kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi khususnya akuntansi  

yang dilakukan perusahaan saat ini.  

 Kedua, sistem otorisasi pengeluaran cek yang masih kurang jelas karena 

dilakukan oleh beberapa pihak. Pembuatan atau penulisan cek oleh kasir dan 

diotorisasi oleh Manajer Keuangan dan Umum pada jumlah Rp.2.000.000,- 
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sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan General Manager  pada jumlah di atas 

Rp. 50.000.000,-. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya pertanggung jawaban 

dalam pengeluaran cek. 

Ketiga, terdapat dokumen yang belum bernomor urut cetak dan juga 

bukti kas keluar yang belum diberi tanda “lunas”. Hal ini bisa memungkinkan 

terjadinya penyalahgunaan dokumen misalnya penggunaan dokumen dua kali 

untuk mengambil uang perusahaan. 

Karena hal – hal tersebut di atas, maka peneliti ingin mencoba untuk 

mengevaluasi Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas  

PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta, 

apakah sudah efektif atau mampu memberikan informasi yang berkualitas dan 

sesuai dengan kebutuhan atau belum dan apakah Sistem Pengendalian 

Internnya sudah efektif dan efisien atau belum. Dan juga nantinya akan 

berusaha untuk memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur 

akuntansi yang cocok dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Selain itu, penelitian ini dibatasi hanya pada kas disebabkan karena sifat 

kas yang sangat likuid. Dan juga kas dapat diubah menjadi aktiva lain dan 

digunakan untuk membeli barang dan jasa serta menilai kewajiban dengan 

lebih mudah dibandingkan dengan aktiva lain. Karena sifat – sifat tersebut,  

kas lebih sering menjadi sasaran kecurangan dibanding dengan aktiva lain. 

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya Sistem Informasi 

Akuntansi bagi suatu perusahaan, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “EVALUASI SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (Studi Kasus 
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pada PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto 

Yogyakarta) “. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Sistem Informasi 

Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas PT (PERSERO) Angkasa Pura I 

Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta yaitu tidak relevannya sistem yang ada 

dengan kondisi perusahaan sekarang, masih belum jelasnya sistem otorisasi 

pengeluaran cek, dam masih adanya dokumen yang belum bernomor urut 

cetak dan bertanda “lunas”, maka peneliti merumuskan masalah penelitian 

yaitu : 

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

yang diterapkan PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto Yogyakarta sudah efektif dan efisien? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern penerimaan dan pengeluaran kas PT 

(PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta sudah 

efektif dan efisien ? 

3. Sistem Informasi Akuntansi yang bagaimanakah yang efektif dan efisien 

untuk PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto 

Yogyakarta ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang diteliti dan agar 

masalah yang dibicarakan tidak semu dan tersamar dengan masalah yang lain, 

maka penelitian ini dibatasi pada hal – hal sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT ( PERSERO ) Angkasa Pura 

I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta. 

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai : 

a. SIA penerimaan kas pada PT ( PERSERO ) Angkasa Pura I Bandar 

Udara Adi Sucipto Yogyakarta, yaitu penerimaan kas dari pembayaran 

jasa tunai dan penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha. 

b. SIA pengeluaran kas pada PT ( PERSERO ) Angkasa Pura I Bandar 

Udara Adi Sucipto Yogyakarta, yang dibatasi pada pengeluaran kas 

biaya tunai dan pengeluaran kas biaya investasi karena untuk prosedur 

pengeluaran kas yang lain kurang lebih sama dengan prosedur 

pengeluaran kas biaya investasi, hanya berbeda pada saat penjurnalan 

saja.. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengevaluasi apakah Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas yang diterapkan PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar 

Udara Adi Sucipto Yogyakarta sudah efektif dan efisien.  

2. Untuk mengevaluasi apakah Sistem Pengendalian Intern penerimaan dan 

pengeluaran kas PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto Yogyakarta sudah efektif dan efisien 

3. Untuk memberikan rekomendasi Sistem Informasi Akuntansi yang efektif 

dan efisien untuk PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto Yogyakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu : 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang 

terkait sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan pengembangan 

manajemen dalam perusahaan, terutama dalam sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas. Selain itu manajemen bisa segera memperbaiki dan 

menyempurnakan praktek – praktek yang kurang sesuai dengan Sistem 

Pengendalian Intern. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai wahana untuk menerapkan 

teori – teori yang diperoleh dari perkuliahan, serta menambah pengalaman 

untuk mengenal lebih jauh bagaimana sesungguhnya aplikasi teori yang 

diperoleh yang diterapkan di dalam organisasi dan kehidupan yang 

sesungguhnya.  

 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Sistem Informasi Akuntansi 

1. Sistem 
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Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya 

yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu (Bodnar dan Hopwood, 

2000 : 1).  

Definisi sistem menurut Romney (2003 : 2) yaitu : 

a system is a set of two or more interrelated components that 

interact to achieve a goal. 

 
Suatu sistem juga merupakan sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama–sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 1997 : 2). Dari definisi–definisi 

tersebut, dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai suatu sistem 

yaitu : 

1) Suatu sistem terdiri dari unsur–unsur 

2) Unsur–unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan 

3) Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem 

4) Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Definisi sistem menurut Churchman (dalam Boockholdt 1999 : 60) 

adalah : 

A system is a set of  parts coordinated to accomplish a set 
of goals  

 
Jadi, suatu sistem adalah satu set bagian yang terkoordinasi untuk 

menyelesaikan satu set tujuan. Menurut definisi ini, beberapa sistem, 

apakah suatu sistem komputer atau yang lainnya mempunyai tiga 

karakteristik yaitu : 
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1) Bagian–bagian dari komponen, atau benda–benda berwujud lainnya 

yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan. 

2) Suatu proses, dimana bagian–bagiannya dikoordinasikan dalam 

berbagai cara. 

3) Tujuan–tujuan, atau tujuan yang mendasari mengapa bagian–bagian 

dari suatu komponen dikoordinasikan. 

Sedangkan definisi sistem menurut Wilkinson (2000 : 6) adalah 

sebagai berikut : 

A system is a unified group of interacting parts that function 

together to achieve its purpose 

 

Suatu sistem merupakan suatu kesatuan dari bagian–bagian yang 

berinteraksi yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuannya. Beberapa 

sistem mempunyai batas–batas yang memisahkannya dari lingkungannya. 

Kebanyakan sistem bersifat terbuka, dimana sistem menerima input dari 

lingkungannya dan menyediakan output kepada lingkungannya. 

Kebanyakan sistem juga bersifat nyata, dimana mereka menggunakan 

sumber–sumber fisik seperti bahan baku dan juga tenaga kerja. 

Menurut Hartono (1999:6-7) sistem dapat diklasifikasikan dari 

beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

1) Sistem sebagai suatu sistem abstrak dan sistem fisik. 
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Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide–ide yang 

tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem 

yang ada secara fisik. 

2) Sistem sebagai suatu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

dibuat oleh manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem 

yang dirancang oleh manusia. 

3) Sistem sebagai sutau sistem tertentu dan sistem tidak tentu. 

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku 

yang sudah dapat dipredikisi, interaksi diantara bagian–bagiannya 

dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat 

diramalkan. Sedangkan sistem tidak tentu adalah sistem yang kondisi 

masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur 

probabilitas. 

4) Sistem sebagai suatu sistem tertutup dan sistem terbuka. 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak terhubung dan 

berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sedangkan sistem terbuka 

adalah sistem yang terhubung dan berpengaruh dengan lingkungan 

luarnya. 

Suatu sistem mempunyai karakterisitik atau sifat – sifat yang tertentu 

(Hartono, 1999:3) yaitu : 

 

1) Komponen sistem  
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Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen–komponen yang saling 

berinteraksi yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu 

kesatuan. Komponen–komponen sistem atau elemen–elemen sistem 

dapat berupa suatu subsistem  atau bagiam–bagian dari sistem. 

2) Batas sistem 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. 

Batas sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

3) Lingkungan luar sistem 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem 

dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan 

sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan 

energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan 

dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan 

dikendalikan, jika tidak akan menggangu kelangsungan hidup dari 

sistem. 

4) Penghubung Sistem 

Penghubungn merupakan media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber daya–sumber daya mengalir dari satu 

subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari satu subsistem 
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akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya dengan melalui 

penghubung. 

5) Masukan sistem 

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Masukan 

perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat 

beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk 

didapatkan keluaran.  

6) Keluaran sistem 

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra 

sistem, yaitu sistem yang lebih besar. 

7) Pengolah sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan 

mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan–bahan yang lain 

menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah 

data–data transaksi menjadi laporan–laporan keuangan dan laporan– 

laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. 

8) Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem 

tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 

gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang 
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dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu 

sistem dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau tujuannya. 

2. Informasi 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan yang dihasilkan dari suatu sistem informasi. 

Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk mengambil keputusan yang tepat (Bodnar dan Hopwood, 

2000:1). Sedangkan pengertian data sendiri berbeda dengan informasi. 

Data yaitu merupakan fakta dalam bentuk kumpulan tanda – tanda atau 

simbol yang menunjukkan keterkaitan dan masih bersifat mentah atau 

belum diolah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

 Pengertian informasi menurut Wilkinson (2000 : 5) adalah sebagai 

berikut : 

Information is intelligence that is meaningful and useful to 

persons for whom it is intended 

 

Menurut definisi di atas, informasi merupakan suatu pengetahuan 

yang berarti dan berguna bagi seseorang yang mengharapkannya. 

Informasi mempunyai nilai bagi perusahaan dan manajernya, karena 

informasi diperlukan untuk membuat suatu keputusan dan melakukan 

suatu kegiatan yang diinginkan. 

Informasi pada dasarnya adalah suatu sumber daya seperti halnya 

pabrik dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Secara konseptual, 
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seluruh sistem organisasional mencapai tujuannya melalui proses alokasi 

sumber daya yang diwujudkan melalui pengambilan keputusan manajerial. 

Informasi memiliki nilai ekonomik pada saat ia mendukung keputusan 

alokasi sumber daya, sehingga dapat mendukung sistem untuk mencapai 

tujuan. Sesungguhnya, informasi dapat menjadi sumber daya informasi 

yang terpenting. Dengan sumber daya ini, perusahaan dapat mengambil 

keputusan yang tepat guna mendukung sistem. 

Menurut Hartono (1999:10), kualitas dari informasi tergantung dari 

tiga hal, yaitu : 

1) Akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan–kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Selain itu informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. 

2) Tepat pada waktunya. 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Informasi 

meripakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 

3) Relevan 

Informasi mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi 

untuk tiap – tiap orang satu dengan lainnya berbeda. 

Nilai dari suatu informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan 

biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk 

mendapatkannya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang 
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digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk 

beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk 

menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu 

dengan biaya untuk memperolehnya. 

3. Sistem Informasi 

Suatu sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, 

mengolah data tersebut dan mengeluarkan hasilnya. Suatu sistem 

informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur–prosedur yang 

diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi 

(Hartono, 1999:35). 

Menurut Hartono (1999:12), informasi terdiri dari komponen–

komponen antara lain : 

1) Blok masukan input mewakili data yang masuk ke dalam sistem 

informasi yang meliputi metode–metode dan media–media untuk 

mengungkap data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen– 

dokumen dasar. 

2) Blok model yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model 

matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang 

tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk 

menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3) Blok keluaran produk dari sistem informasi adalah keluaran yang 

merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna 

untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 
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4) Blok teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. 

5) Blok basis data merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan diperangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

6) Blok kendali untuk upaya–upaya sistem informasi dapat berjalan 

sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu diterapkan pengendalian–

pengendalian di dalamnya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan 

diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal–hal yang dapat merusak 

sistem dapat dicegah ataupun terlanjur terjadi kesalahan–kesalahan 

dapat langsung cepat diatasi. 

Dari definisi sistem informasi yang ada, dapat diambil kesimpulan 

bahwa sistem informasi digunakan dalam proses pengambilan keputusan 

dan pengendalian dalam organisasi. 

Produktivitas perusahaan sebagai suatu hal yang penting agar tetap 

kompetitif dapat ditingkatkan melalui sistem informasi yang lebih baik. 

Istilah sistem informasi seringkali dihubungkan dengan pemanfaatan 

teknologi komputer oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi 

bagi pemakainya. Ada beberapa macam sistem informasi yaitu : 

1) Sistem Pengolahan Data Elektronik ( PDE ) 

Pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan  pengolahan data 

transaksi–transaksi dalam suatu organisasi. 
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2) Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) 

Sistem yang menguraikan penggunaan teknologi komputer untuk 

menyediakan informasi bagi pengembilan keputusan para manajer. 

3) Sistem Pendukung Keputusan  

Suatu sistem dimana data diproses ke dalam format pengambilan 

keputusan bagi kepentingan pemakai akhir. 

4) Sistem Pakar  

Sistem informasi berbasis pengetahuan yang memanfaatkan 

pengetahuannya tentang bidang aplikasi tertentu yang bertindak seperti 

seorang konsultan ahli bagi pemakainya. 

5) Sistem Informasi Eksekutif  

Sistem yang dibuat bagi kebutuhan informasi startegik manajemen 

tingkat puncak. 

6) Sistem Informasi Akuntansi ( SIA ) 

Dalam penggunaanya dengan penggunaan teknologi komputer, SIA 

merupakan sistem berbasis komputer  yang dirancang untuk mengubah 

data akuntansi menjadi informasi. 

Fungsi sistem informasi bertanggung jawab untuk pengolahan data. 

Fungsi sistem informasi dalam organisasi telah berevolusi dari struktur 

organisasi sederhana yang meliputi beberapa orang saja sampai struktur 

yang kompleks yang meliputi banyak spesialis yang bermutu. 

4. Akuntansi 

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem 

informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak–pihak yang 
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berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan 

(Niswonger , 1999 : 6). 

Proses di mana akuntansi menghasilkan informasi bagi pihak–pihak 

yang berkepentingan adalah : 

1) Mengidentifikasikan pihak–pihak yang berkepentingan 

2) Mengevaluasi kebutuhan informasi dari pihak–pihak yang 

berkepentingan 

3) Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan 

informasi dari pihak–pihak yang berkepentingan 

4) Mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal–hal yang 

terjadi pada perusahaan 

5) Menyiapkan laporan akuntansi untuk pihak–pihak yang 

berkepentingan. 

Sedangkan definisi akuntansi menurut Wilkinson (2000 : 5) adalah 

sebagai berikut : 

Accounting has several facets. First, it is an information systems in 
its own right. Second, accounting is the “language of business“ : it 
provides the means by which the key affairs of a business firm are 
expressed and summarized. Finally, accounting may be viewed as 
financial information needed for the overall functioning of an entity. 

 
Jadi, menurut definisi di atas, akuntansi mempunyai beberapa fase. 

Yang pertama, akuntansi merupakan sistem informasi, yang menggunakan 

bermacam operasi sistematis untuk membuat informasi yang relevan. 

Operasi–operasi tersebut meliputi : 

1) Mencatat data–data  ekonomi (pengumpulan data) 

2) Memelihara data–data yang ada (pemeliharaan data) 
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3) Menampilkan informasi kuantitatif yang berhubungan dengan 

keuangan (pembuatan informasi) 

Yang kedua yaitu akuntansi adalah “bahasa bisnis“ yang 

menyediakan suatu arti dari hubungan bisnis yang ada yang nantinya akan 

diekspresikan dan diikhtisarkan. 

Yang terakhir yaitu akuntansi dapat berupa informasi keuangan yang 

diperlukan untuk keseluruhan fungsi–fungsi dari suatu entitas seperti 

perusahaan bisnis. 

Definisi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2000 : 1) adalah 

sebagai berikut : 

Accounting as an information, as an information system, 

identifies, collects, processes, and communicates economic 

information about an entity to a wide of people 

 

Akuntansi sebagai suatu informasi, sebagai suatu sistem informasi, 

mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi 

ekonomi mengenai suatu entitas untuk orang banyak. 

Menurut Yusuf (1997:4) akuntansi dirumuskan dari dua sudut 

pandang yaitu : 

1) Definisi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi. 

Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan 

mengevaluasi kegiatan–kegiatan suatu organisasi. Informasi yang 

dihasilakan akuntansi diperlukan untuk : 
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a) Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dari pengambilan 

keputusan oleh manajemen 

b) Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, 

badan pemerintah dan sebagainya. 

2) Definisi dari sudut pandang proses kegiatan. 

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Pada 

dasarnya akuntansi harus mengidentifikasikan data mana yang 

berkaitan atau relevan dengan keputusan yang diambil, memproses 

atau menganalisis data yang relevan, dan mengubah data menjadi 

informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. 

Dari definisi–definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

diselenggarakan dalam suatu organisasi. Informasi akuntansi yang 

dihasilkan merupakan suatu informasi mengenai organisasi. Informasi 

akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan 

perusahaan. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan intern 

organisasi.  

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat data ekonomi, 

memproses dan menganalisis data. Akuntansi menyajikan data kuantitatif 

berupa laporan keuangan kepada pihak–pihak yang membutuhkan. 

5. Sistem Informasi Akuntansi 

Langkah pertama dalam menyediakan dukungan bagi pemecahan 

masalah untuk manajer adalah dengan menerapkan suatu Sistem Informasi 

Akuntansi yang baik. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan 
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sumber daya yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi (Bodnar 

dan Hopwood, 2000 : 1).   

Informasi tersebut kemudian dikomunikasikan kepada beragam 

pengambil keputusan. SIA mewujudkan perubahan atau 

pengkomunikasian ini baik secara manual ataupun terkomputerisasi. 

Menurut Moscove dan Simkin (dalam Hartono, 1999:17) Sistem 

Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, 

mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi 

finansial yang relevan bagi pihak–pihak luar dan pihak–pihak dalam 

perusahaan yang secara prinsip adalah manajemen. 

Sistem Informasi Akuntansi juga merupakan kumpulan kegiatan–

kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan 

informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data 

untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam 

pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta 

pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak–pihak 

luar lainnya (Murdick, Fuller dan Ross dalam Hartono, 1999:17). 

Definisi SIA menurut Wilkinson (2000 : 7) adalah sebagai berikut : 

An accounting information system is an unified structure 

within an entity, such as a business firm, that employs physical 

resources and other components to transform economic data into 

accounting information, with the purpose of satisfying the 

information needs of a variety of users. 
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Jadi, SIA merupakan suatu struktur kesatuan di dalam suatu entitas, 

seperti suatu perusahaan bisnis, yang menggunakan sumber–sumber bisnis 

dan komponen–komponen lain untuk mentranformasikan data–data 

ekonomi ke dalam informasi akuntansi, dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi dari bermacam–macam pengguna. 

Menurut Mulyadi, SIA adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 1997 : 3). 

Dari definisi tersebut, maka unsur pokok dari suatu SIA adalah 

formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, 

serta laporan. 

Sistem akuntansi berkembang melalui suatu proses yang terdiri dari 

tiga tahap sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan perusahaan 

(Niswonger, 1999 : 182). Tiga tahap tersebut adalah : 

1) Analisis 

Tahap ini mencakup pengidentifikasian kebutuhan para pihak yang 

menggunakan informasi tenatng perusahaan dan menentukan 

bagaimana menyediakan informasi tersebut. 

2) Perancangan 

Suatu sistem dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi 

kebutuhan pemakai. 

3) Pengimplementasian 
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Sistem yang sudah dirancang, kemudian diimplementasikan dan 

digunakan untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. 

Karena terdapat perbedaan dalam kegiatan usaha, jumlah transaksi 

yang harus diproses, dan penggunaan data akuntansi, maka sistem 

akuntansi dengan sendirinya akan berbeda–beda di antara perusahaan. 

Tetapi ada sejumlah prinsip umum yang berlaku bagi semua sistem 

(Niswonger, 1999:248). Prinsip–prinsip tersebut yaitu : 

1) Keseimbangan biaya keefektifan. 

Suatu sistem akuntansi harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu setiap perusahaan. Karena untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut diperlukan biaya, maka salah satu pertimbangan penting 

dalam rangka menyusun sistem akuntansi adalah keefektifan biayanya. 

2) Fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. 

Karakterisitik lingkungan perusahaan modern adalah perubahan. Setiap 

perusahaan harus selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 

terus menerus berubah dimana dia beroperasi. Sistem akuntansi harus 

cukup fleksibel untuk menghadapi tuntutan perubahan tersebut. 

3) Pengendalian internal yang memadai. 

Suatu sistem akuntansi harus menyajikan informasi yang diperlukan 

manajemen untuk pelaporan kepada pihak yang berkepentingan, dan 

untuk mengelola perusahaan itu sendiri. Di samping itu, sistem 

akuntansi harus membantu manajemen dalam pengendalian operasi 

perusahaan. 

4) Pelaporan yang efektif. 
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Pemakai informasi yang disajikan oleh sistem akuntansi mengandalkan 

berbagai laporan untuk informasi yang relevan yang disampaikan 

dengan cara yang dapat dipahami. Bila kita menyiapkan laporan, maka 

keinginan dan pengetahuan pemakai harus diketahui. 

5) Disesuaikan dengan struktur organisasi 

Sistem akuntansi berhasil memenuhi kebutuhan informasi dengan 

biaya terendah hanya jika sistem tersebut digunakan secara efektif dan 

disesuaikan terhadap sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. 

Suatu SIA menganalisis bagaimana suatu peristiwa atau transaksi 

yang mempengaruhi suatu organisasi dicatat, diikhtisarkan dan dilaporkan. 

Transaksi tersebut dicatat menggunakan suatu sistem manusia dan 

komputer yang dipunyai organisasi, mengikhtisarkannya menggunakan 

metode dan tujuan akuntansi , dan melaporkannya sebagai informasi untuk 

menarik orang–orang baik didalam ataupun diluar organisasi (Boockholdt, 

1999 : 1). 

Tujuan penyusunan SIA menurut Baridwan (1981 : 3) yaitu : 

1) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu 

bahwa sistem akuntansi harus mempu menyediakan data yang 

diperlukan tepat pada waktunya. 

2) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang 

berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga 

keamanan harta perusahaan. 
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3) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang 

berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu 

harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. 

Dan menurut Mulyadi (1997:19), tujuan yang akan dipakai dalam 

penyusunan SIA adalah : 

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan baru. 

2) Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem yang 

sudah ada. 

3) Untuk memperbaiki pengendalian dan pengecekan intern. 

4) Untuk menekan biaya klerikel dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Input dari suatu sistem akuntansi adalah peristiwa–peristiwa 

ekonomi yang menjadi suatu transaksi akuntansi. Misalnya penjualan 

barang tunai, penjualan barang kredit dan biaya–biaya. Proses–proses 

dalam suatu sistem akuntansi mencatat peristiwa–peristiwa ekonomi 

sebagai suatu transaksi, menjurnal dan posting transaksi, dan 

mengikhtisarkan transaksi dalam bermacam–macam laporan. 

Sedangkan output dari sistem akuntansi adalah dokumen–dokumen 

akuntansi  dan laporan–laporan seperti laporan keuangan ataupun laporan 

pertanggung jawaban. 

Menurut Romney (2003 : 2), Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari 

lima komponen yaitu : 

a. Seseorang yang mengoperasikan sistem dan menyajikan bermacam–

macam fungsi. 
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b. Prosedur–prosedur, baik manual dan otomatis, yang dilibatkan di 

dalam pengumpulan, pemrosesan dan pencatatan data mengenai 

aktivitas organisasi. 

c. Data mengenai proses bisnis organisasi. 

d. Software yang digunakan untuk memproses data–data organisasi. 

e. Infrastruktur teknologi informasi, terdiri dari komputer dan jaringan 

alat komunikasi. 

Lima komponen–komponen tersebut memungkinkan Sistem 

Informasi Akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi penting di dalam 

organisasi yaitu : 

a. Pengumpulan dan penyimpanan data mengenai aktivitas organisasi, 

sumber–sumber yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, orang–orang  

yang berpartisipasi dalam bermacam–macam aktivitas seperti manajer, 

pegawai, dan pihak–pihak luar yang tertarik untuk mengetahui apa 

yang terjadi di dalam organisasi. 

b. Pentransformasian data ke dalam informasi yang berguna untuk 

memebuat keputusan yang memungkinkan manajemen untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas. 

c. Menyediakan pengendalian yang mencukupi untuk keamanan asset–

asset organisasi, yang terdiri dari data–data, untuk meyakinkan bahwa 

data–data tersebut tersedia saat diperlukan dan akurat serta reliable. 

Sistem Informasi Akuntansi yang efektif sangat penting untuk 

kesuksesan jangka panjang organisasi. Tanpa mengawasi peristiwa–

peristiwa yang terjadi, tidak akan ada jalan untuk mengetahui seberapa 
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baik organisasi bekerja. Setiap organisasi juga perlu untuk mengetahui 

pengaruh dari setiap peristiwa yang terjadi pada sumber–sumber yang 

berada di bawah pengawasan. Informasi mengenai orang–orang yang 

berpartisipasi dalam beberapa peristiwa tersebut juga sangat diperlukan 

untuk memberikan tanggung jawab untuk mengambil tindakan.  

B. Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) 

a. Pengertian SPI  

Suatu pengendalian sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko–resiko 

dalam organisasi yang dapat menimbulkan efek yang buruk bagi operasi 

yang bisa saja timbul terus menerus. Perusahaan menggunakan 

pengendalian intern untuk mengarahkan operasi dan mencegah 

penyelahgunaan sistem. 

Sistem akuntansi menyediakan informasi untuk orang–orang baik dari 

internal maupun eksternal perusahaan. Pengguna dari informasi ini sangat 

bergantung pada keakuratan laporan yang dihasilkan sistem tersebut. 

Organisasi mengadopsi kebijakan dan prosedur pengendalian intern untuk 

mempertahankan keakuratan informasi dan kestabilan operasi.  

Menurut Boockholdt, definisi dari pengendalian intern yaitu : 

A process, effected by an entity’s board of directors, management and 
other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of objectives in (1) effectiveness and efficiency of operations, 
(2) reliability of financial reporting, (3) compliance with applicable laws 
and regulations. 

 

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi, 

manajemen, dan personel–personel lain di perusahaan, didisain untuk 

menyediakan jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan yang  berkenaan 

dengan pencapaian tujuan yang meliputi : 

1) Keefektifan dan efisiensi operasi perusahaan 

2) Reliabilitas dari laporan keuangan 
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3) Kesesuaian dengan hukum–hukum dan peraturan–peraturan yang 

berlaku.  

Pengendalian intern menurut Romney (2003 : 195) yaitu : 

Internal control is the plan of organization and the methods a 
business uses to safeguerd assets, provide accurate and reliable 
information, promote and improve operational efficiency, and 
encourage adherence to prescribed managerial policies. 

 
Pengendalian interen adalah suatu rencana organisasi dan metode bisnis 

yang digunakan untuk menyelamatkan asset–asset, meyediakan informasi 

yang akurat dan reliable, mempromosikan dan memperbaiki efisiensi 

operasional, mendorong terlaksananya kebijakan manajerial yang 

ditentukan. 

Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO), yang 

merupakan kelompok sektor pribadi yang terdiri dari American 

Accounting Association, AICPA, Institute of Internal Auditors, Institute of 

Management Accountants, dan Financial Executives Institute,

mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut : 

Internal control is a process because it permeates an organization’s 
operating activities and is an integral part of basic management 
activities. 

 
Pengendalian intern adalah suatu proses yang menyebar ke seluruh 

aktivitas operasi dan merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari 

aktivitas dasar manajemen. 

SPI meliputi  struktur organisasi, metode, dan ukuran–ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1997 : 165). 

Struktur pengendalian intern  perusahaan terdiri dari kebijakan dan 

prosedur–prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa 

tujuan–tujuan perusahaan dapat dicapai.  Konsep struktur pengendalian 

intern didasarkan pada dua premis utama (Wilkinson, 2000 : 174) , yaitu : 

1) Tanggungjawab Manajemen 
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Manajemen bertanggungjawab untuk menetapkan dan 

menyelenggarakan struktur pengendalian intern, walaupun 

tanggungjawab tertentu dapat didelegasikan kepada bawahan, 

tanggungjawab akhir tetaplah pada manajemen. 

2) Jaminan yang Memadai 

Konsep jaminan yang memadai harus dikaitkan dengan manfaat dan 

biaya pengendalian. Manajemen yang berhati–hati tidak akan 

menghabiskan biaya untuk mencapai manfaat pengendalian dimana 

biaya tersebut lebih besar dari rata–rata pendapatan yang diperoleh 

perusahaannya. 

b. Unsur – unsur Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (1997 : 166 – 167), SPI mempunyai unsur –unsur 

pokok sebagai berikut : 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit–unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan–kegiatan pokok perusahaan. Pembagian 

tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada 

prinsip-prinsip berikut : 

a) Harus dipisahkan fungsi–fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. 

b) Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
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2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 

dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 

transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat 

sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 

terlaksananya sistem transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan 

menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan 

akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi. 

Prosedur pencatatan yang baik juga kan menghasilkan informasi yang 

teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya suatu organisasi. 

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

organisasi. 

Cara–cara yang umumnya dipakai perusahaan dalam menciptakan 

praktik yang sehat yaitu: 

a) Penggunaan formulir urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b) Pemeriksaan mendadak 

c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksankan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan 

dari orang atau unit organisasi lain. 

d) Perputaran jabatan 
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e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya. 

g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas mengecek efektifitas 

unsur – unsur SPI yang lain. 

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur 

SPI yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan 

tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 

diandalkan. 

c. Tujuan dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern 

Tujuan SPI menurut Mulyadi (1997 : 165) yaitu : 

1) Menjaga kekayaan organisasi 

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3) Mendorong efisiensi 

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Suatu SPI yang tidak baik dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan 

baik sistem maupun akuntansi dan atau tindakan penyelewengan. Jadi, 

tujuan lain dari SPI yaitu mencegah terjadinya kesalahan akuntansi dan 

sistem serta penyelewengan, yang nantinya berakibat pada penyajian 

angka laporan keuangan dan berdampak pada kinerja perusahaan. 

Kesalahan akuntansi mempunyai pengaruh langsung pada penyajian 

laporan keuangan. Kesalahan akuntansi terdiri dari dua tipe yaitu 

kesalahan disengaja atau tidak disengaja, yang dapat dibedakan atas (1) 

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



33

kesalahan tidak dicatat yang disebabkan oleh kegiatan tulis menulis, 

pencatatan transaksi dan posting, (2) kesalahan perbuatan yang disebabkan 

karena kesalahan atau penggelapan, atau (3) kesalahan prinsip karena 

penerapan yang keliru atas prinsip akuntansi, metode dan teknik. 

Kesalahan sistem termasuk kelemahan dalam penyusunan SPI tidak 

mempunyai pengaruh langsung terhadap penyejian laporan keuangan. 

Walaupun begitu, kesalahan sistem dapat meningkatkan kemungkinan 

kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja yang akhirnya menghasilkan 

kesalahan catatan dan laporan keuangan. Ada dua tipe kesalahan sistem 

baik disengaja atau tidak disengaja yaitu kesalahan kesesuaian dan 

kesalahan penyusunan sistem (Hartadi, 1997 : 48) 

Sedangkan penggelapan dapat diartikan sebagai penyajian yang 

keliru atau usaha penyembunyian kesalahan dengan maksud menipu pihak 

lain sehingga mengakibatkan kerugian (Hartadi, 1997 : 51). Ada beberapa 

bentuk penggelapan yaitu : 

1) Penggelapan aktiva selain kas 

2) Penggelapan melalui penerimaan kas 

3) Penggelapan  melalui pengeluaran kas 

Menurut Niswonger (1999:184), pengendalian intern juga 

memberikan jaminan yang wajar bahwa : 

1) Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha 

2) Informasi bisnis akurat 

3) Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan  

Pengendalian intern mempunyai tiga fungsi penting yaitu : 
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1) Preventive Controls 

Pengendalian preventif adalah suatu pengendalian yang menghalangi 

atau mencegah suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul. 

Pengendalian preventif ini bisa dilakukan dengan menggunakan 

personel akuntansi dengan kualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai 

yang sesuai, dan pengawasan asset fisik, fasilitas dan informasi secara 

efektif. 

2) Detective Controls 

Jika tidak semua masalah dapat dicegah, maka pengendalian detektif 

ini diperlukan untuk menutup masalah secepat masalah tersebut 

muncul. Mislanya, menduplikasikan penghitungan, mempersiapkan 

rekonsiliasi bank dan neraca percobaan setiap bulan.  

3) Corrective Controls 

Pengendalian ini memperbaiki masalah–masalah yang telah ditutup 

oleh pengendalian detektif. Pengendalian ini meliputi prosedur–

prosedur yang diambil untuk mengidentifikasikan sebab suatu 

masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan, dan memodifikasi 

sistem sehingga masalah–masalah di masa depan dapat diminimalisasi 

atau dikurangi. Misalnya membuat backup penggandaan dari transaksi 

kunci dan file master. 

d. Elemen – elemen SPI 

Suatu organisasi mempunyai lima elemen pengendalian intern yaitu 

(Boockholdt, 1999:400) : 

1) Lingkungan pengendalian 
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Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif 

dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan atau 

memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur–prosedur tertentu. 

Lingkungan pengendalian menyediakan disiplin dan struktur, yang 

merupakan pondasi untuk komponen atau elemen pengendalian intern 

yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah dan budaya organisasi dan 

mempunyai pengaruh yang penting pada bagaimana suatu organisasi 

mencapai tujuannya. 

2) Penetapan resiko 

Penetapan resiko merupakan suatu proses manajemen mengidentifikasi 

dan menganalisis resiko yang memungkinkan organisasi untuk 

mencapai tujuannya.  Resiko dapat ditimbulkan baik dari faktor 

internal maupun eksternal. Resiko dari faktor eksternal mempengaruhi 

organisasi secara keseluruhan, seperti persaingan, perubahan ekonomi 

atau teknologi, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan 

resiko dari faktor internal berhubungan dengan aktivitas–aktivitas 

tertentu  organisasi, seperti gangguan sistem informasi, kesalahan 

tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak dimotivasi, dan juga 

perubahan pada manajemen. 

3) Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

diadopsi manajemen untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Tipe–tipe dari aktivitas pengendalian ada empat yaitu :  
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a) prosedur untuk mengotorisasi transaksi,  

b) keamanan aktiva dan catatan–catatan,  

c) pemisahan tugas,  

d) dokumen dan catatan yang memadai. 

4) Informasi dan komunikasi 

Informasi diperlukan pada semua tingkatan organisasi untuk membuat 

keputusan operasi, untuk pelaporan keuangan, dan untuk kesesuaian. 

Sedangkan komunikasi sudah melekat pada sistem informasi. 

Komunikasi dapat diartikan pemrosesan data keuangan ke dalam 

bentuk yang bisa digunakan pihak internal maupun eksternal. 

5) Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu proses yang menetapkan kualitas kinerja 

pengendalian intern. Pengawasan membantu manajemen 

mendeterminasikan apakah modifikasi sistem diperlukan sebagai 

perubahan kondisi. 

 

C. Sistem Informasi Akuntansi ( SIA ) Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Siklus penerimaan dan pengeluaran kas merupakan bagian dari siklus 

keuangan. Aplikasi – aplikasi siklus keuangan berfokus pada perolehan dan 

penggunaan dana– dana modal termasuk modal kerja.  

1. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber yaitu : 

penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. 
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Tujuan dasar dari setiap aplikasi penerimaan kas adalah meminimalkan 

kemungkinan kerugian.  

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga 

macam yaitu :  

a. over-the-counter sale 

Dalam sistem ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau 

pembayaran langsung dari pembeli atau pelanggan dengan credit card,

sebelum barang diserahkan pada pembeli atau fasilitas yang diinginkan 

disediakan untuk pembeli. 

b. cash on delivery sale (COD) 

COD adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, 

perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan 

dan penerimaan kas dari hasil penjualan. 

c. credit card sale 

Sistem ini merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan 

sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi 

pembeli ataupun penjual. 

Fungsi–fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai yaitu fungsi penjualan, kas gudang, pengiriman, dan 

akuntansi. Sedangkan informasi yang diperlukan oleh manajemen dari 

penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu seperti jumlah kas yang diterima 

dari penjualan tunai, nama dan alamat pelanggan, dan otorisasi pejabat 

yang berwenang. Dokumen–dokumen yang mungkin digunakan dalam 

sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu seperti faktur penjualan 
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tunai, bill of lading, dan bukti setor bank. Dan catatan akuntansi yang 

digunakan yaitu seperti jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal 

umum, dan kartu persediaan. 

Sistem penerimaan kas dari piutang dapat dibagi menjadi tiga macam 

prosedur melalui penagihan perusahaan, melalui pos dan melalui lock-box-

collection plan atau penagihan melalui kotak PO BOX.

Fungsi–fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang 

adalah seperti fungsi penagihan, kas, akuntansi dan pemeriksaan intern. 

Dokumen yang digunakan adalah surat pemberitahuan, daftar surat 

pemberitahuan, bukti setor bank dan kuitansi. 

2. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas 

.Sistem pengeluaran kas dirancang untuk mengendalikan 

pengeluaran dengan cek dan pengeluaran kas dengan uang tunai.  

Sistem pengeluaran kas dengan cek erat hubungannya dengan sistem 

pencatatan utang, sehingga sistem pengeluaran kas dengan cek dibagi 

menjadi empat macam yaitu :  

a. sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system,

b. sistem pengeluaran kas dengan cek dalam one-time voucher payable 

system cash basis,

c. sistem pengeluaran kas dengan cek dalam one- time voucher payable 

system-accrual  basis,  

d. sistem pengeluaran kas dengan cek dalam built-up voucher payable 

system.
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Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek adalah bukti kas keluar, cek dan permintaan cek. Catatan 

akuntansi yang biasa digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas dan register 

cek. Fungsi–fungsi yang terkait yaitu fungsi yang memerlukan 

pengeluaran kas, fungsi kas, akuntansi dan pemeriksaan intern. 

Sedangkan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai dilaksanakan 

melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan dua macam sistem 

yaitu : fluctuating-fund-balance system (sistem saldo berfluktuasi)dan 

imprest system.

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan kas 

kecil ini yaitu bukti kas keluar, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, 

bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. 

Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal pengeluaran kas, register 

cek dan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Fungsi–fungsi yang terkait 

yaitu fungsi kas, akuntansi, pemegang dana kas kecil, fungsi yang 

memerlukan pembayaran tunai dan pemeriksa intern. 

 

D. Sistem Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Pada penelitian ini, difokuskan pada SIA Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas. Selain itu, pengendalian intern pada sistem ini, yang ditekankan pada kas,  

juga menjadi salah satu tahap evaluasi dalam penelitian ini.  
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SPI juga mempunyai tujuan 

untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan baik sistem maupun akuntansi dan 

atau tindakan penyelewengan. 

1. Kesalahan pada Kas yang Mungkin Terjadi  

Kesalahan akuntansi yang mungkin terjadi pada siklus kas yaitu : 

a. Kesalahan dengan sengaja mencatat transaksi penerimaan kas dari 

penjualan kredit meskipun jasa sudah digunakan dan uang telah ditagih 

dari pelanggan,  

b. Kesalahan dengan sengaja mencatat dan mengadakan posting jumlah 

pengeluaran kas meskipun  cek telah dikirimkan ke kreditur,  

c. Kekeliruan dalam melakukan coding,

d. Kekeliruan posting penerimaan kas ke rekening lain,  

e. Hilangnya salah satu tembusan yang seharusnya sampai ke bagian 

akuntansi misalnya hilangnya salah satu voucher peneriman yang 

dibuat oleh kasir ,  

f. Kekeliruan menuliskan jumlah dalam cek, kuitansi penerimaan kas dan 

lain sebagainya.  

Sedangkan untuk kesalahan sistem yaitu : 

a. Kesalahan secara sengaja dalam penyiapan, penyediaan  atau 

penyusunan pengendalian yang diperlukan,  

b. Kesalahan dengan sengaja dari penanggung jawab kas untuk 

mengawasi kunci mesin penulisan cek,  

c. Kesalahan dengan sengaja tidak melakukan otorisasi penerimaan dan 

pengeluaran kas sesuai prosedur,  
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d. Kesalahan tidak melakukan prosedur verifikasi voucher penerimaan 

dan pengeluaran kas. 

e. Adanya ketidakberesan pada perangkat Electronic Data Processing 

yang bisa mengakibatkan kesalahan pada saat entry data penerimaan 

maupun pengeluaran kas. 

2. Penggelapan (Kecurangan) Kas Yang Mungkin Terjadi  

Untuk penggelapan kas melalui penerimaan yang mungkin dapat 

dilakukan yaitu : 

a. Penggelapan secara langsung dari kotak penyimpanan uang tunai yang 

diterima. Ini dapat terjadi jika terjadi perangkapan tugas pada bagian 

kasir atau bagian pertama yang terkait dengan penerimaan uang dan di 

bagian tersebut hanya ada satu orang,  sehingga memungkinkan untuk 

melakukan penggelapan tersebut.  

b. Tidak dilakukan pencatatan yang baik pada catatan penerimaan kas 

dan faktur penjualan pada saat penjualan tunai tersebut menghasilkan 

uang.  

c. Dengan cara mempertinggi potongan penjualan dan mengambil selisih 

lebihnya dengan potongan penjualan yang benar, mendebet rekening 

selain kas pada saat diterimanya uang dari pelanggan misalnya dengan 

rekening penghapusan piutang.  

d. Dengan cara lapping yaitu menahan uang penerimaan yang pertama 

masuk tanpa ada penjurnalan dan penerimaan uang yang berikutnya.  

Sedangkan untuk penggelapan uang melalui pengeluaran kas yaitu:  
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a. Dapat dilakukan melalui kas kecil dengan menggunakan voucher yang 

dipalsukan persetujuannya. 

b. Sangat mungkin terjadi penggelapan dana kas kecil dilakukan secara 

langsung atau sengaja oleh pihak–pihak tertentu yang terkait, jika 

dalam suatu perusahaan terdapat transaksi kas kecil tetapi tidak pernah 

menjurnalnya dengan alasan jumlahnya selalu kecil. 

c. Penyalahgunaan wewenang otorisasi pengeluaran kas. Ini bisa 

dilakukan jika wewenang otorisasi dipegang oleh dua orang dengan 

pembagian tugas yang tidak jelas atau tidak menentu. 

d. Voucher yang dibuat keliru,  

e. Menggunakan voucher dengan dirubah tanggalnya untuk mendapatkan 

dana kas.  

f. Dengan cara menggunakan cek yang dipalsukan tanda tangannya 

g. Membuat voucher fiktif untuk pembelian-pembelian fiktif,  

h. Membuat jurnal yang fiktif pula dalam jurnal pengeluaran kas,  

i. Dengan cara kitting yaitu cek suatu bank didepositokan ke bank lain 

dan jumlah cek tersebut menjadi tidak tampak sebagai pengurangan 

pada saldo bank pada tanggal transfer. 

 

3. Pengendalian Intern yang Sebaiknya Dilakukan 

Hal–hal tersebut diatas harus dicegah agar tidak merugikan 

perusahaan atau organisasi terkait dengan cara meningkatkan atau 

memperbaiki pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada siklus kas. 

Pengendalian intern atas kas meliputi rencana organisasi, semua metode 
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dan ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam perusahaan untuk 

melindungi dan menjaga keamanan kas, meneliti ketepatan dan keakuratan 

data akuntansi yang berhubungan dengan kas, mendorong efisiensi 

penggunaan kas dan menunjang dipatuhinya kebijakan manajemen yang 

telah ditetapkan dalam kaitannya dengan kas.  

Menurut Arens dan Loebbecke (1999:371), pada sistem penerimaan 

kas, pengendalian intern kunci yang sebaiknya dilakukan yaitu seperti 

pemisahan tugas antara penanganan kas dan pencatatan, rekonsilisasi yang 

independen atas akun bank, penggunaan nota pembayaran atau daftar 

penerimaan kas, persetujuan segera atas cek masuk, verifikasi intern atas 

pencatatan penerimaan kas, pengiriman laporan bulanan  secara reguler ke 

pelanggan, penggunaan bagan akun yang memadai, dan pencatatan 

penerimaan kas setiap hari.  

Sedangkan prosedur–prosedur seperti penyimpanan segera 

penerimaan kas, sentralisasi penangan kas, penyelenggaraan saldo kas 

minimal, dan pencatatan segera atas transaksi–transaksi kas merupakan 

teknik–teknik pengendalian yang mendasar. Dan perlindungan fisik seperti 

register kas, kotak penyimpanan, pencairan segera atas cek, dan akses 

terbatas terhadap area kas, merupakan hal–hal yang juga sangat umum 

diperlukan. 

Pengendalian intern yang baik pada sistem pengeluaran kas  

mengharuskan setiap  pengeluaran kas dilakukan dengan cek  dan untuk 

pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya 

relatif kecil, dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan 
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imprest system. Dan pada sistem kas kecil ini sebaiknya tetap dilakukan 

pencatatan, untuk menghindari penyelewengan. Pada pengeluaran kas 

dengan cek, memungkinkan pihak ketiga seperti bank ikut serta untuk 

mengawasi pengeluaran kas perusahaan tersebut dengan cara 

membandingkan dengan rekening koran bank yang diterima secara 

periodik dari bank oleh perusahaan. 

Menurut Mulyadi (1990:373), untuk melakukan pengawasan atau 

pengendalian intern pada siklus kas sebaiknya juga harus memperhatikan 

elemen–elemen SPI dalam siklus kas. Elemen–elemen SPI tersebut yaitu : 

a. Organisasi 

1) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

2) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh 

dilaksanakan sendiri oleh fungsi penyimpanan kas sejak awal 

sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. 

 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

1) Penerimaan kas dan pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi 

dari pejabat yang berwenang. 

2) Debitur bisa diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk 

cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet) 
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3) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

4) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

(bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang 

berasal dari debitur. 

5) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan 

persetujuan dari yang berwenang. 

6) Pencatatan dalam jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas  

harus didasarkan pada bukti kas masuk dan kas keluar yang telah 

mendapat otorisasi dari yang berwenang dan yang dilampiri 

dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

c. Praktik yang sehat 

1) Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan 

pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. 

2) Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan 

kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

3) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran 

kas harus dibubuhi cap “lunas” oleh fungsi penyimpanan kas 

setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. 

4) Penggunaan rekening koran bank, yang merupakan informasi dari 

pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh unit 

organisasi yang tidak terlibat dalam pencatatn dan penyimpanan 

kas (bagian pemeriksa intern). 
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5) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama 

perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan. 

6) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, 

pengeluaran ini dilakukan dengan dana kas kecil, yang 

akuntansinya diselenggarakan dengan sistem imprest. 

7) Secara periodic diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di 

tangan dengan jumlah kas menurut catatan. 

8) Kas yang ada di tangan dan yang di perjalanan diasuransikan dari 

kerugian. 

9) Kasir dan para penagih harus diasuransikan. 

10) Kasir dilengkapi dengan alat – alat mencegah terjadinya pencurian 

terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin register kas atau 

almari besi. 

11) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasir 

Menurut Arens dan Loebbecke (1996:371), tujuan pengendalian 

intern atas kas seperti yang disebutkan di atas adalah untuk memastikan 

bahwa : 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat adalah dana yang secara 

aktual diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan( keberadaan ) 

b. Kas yang diterima dan dikeluarkan telah dicatat dalam jurnal 

penerimaan dan pengeluaran kas (kelengkapan) 

c. Penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat telah disetor dan dicatat 

pada nilai yang diterima dan dikeluarkan (akurasi) 
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d. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan dengan pantas 

(klasifikasi) 

e. Peneriman dan pengeluran kas dicatat dalam waktu yang tepat (tepat 

waktu) 

f. Penerimaan dan pengeluaran kas dimasukkan semestinya dalam berkas 

induk dan diikhtisarkan dengan benar ( posting dan pengikhtisaran) 

 

E. Pengembangan Sistem 

Setelah melakukan evaluasi sistem, baik dari prosedur – prosedurnya 

maupun dari sistem pengendalian internnya, kadangkala dirasa perlu untuk 

melakukan suatu pengembangan sistem.  

Menurut Hartono (1999:35), pengembangan sistem dapat berarti 

menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama 

secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Suatu sistem 

lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal yaitu 

sebagai berikut : 

1. Adanya permasalahan – permasalahan yang timbul di sistem yang lama. 

Permasalahan yang timbul dapat berupa : 

a. Ketidak beresan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang 

lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. 

Ketidakberesan ini dapat berupa kecurangan – kecurangan disengaja 

yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan 

kebenaran dari data menjadi kurang terjamin, tidak efisiennya operasi, 

dan tidak ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 
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b. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem 

yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan 

informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin 

meningkat, perubahan prinsisp akuntansi yang baru. Karena perubahan 

ini menyebabkan sistem yang lama tidak efektif lagi, sehingga sistem 

yang lama sudah tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan pihak manajemen. 

2. Untuk meraih kesempatan – kesempatan. 

Teknologi informasi telah berkembang dengan cepatnya. Perangkat keras 

komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi telah begitu cepat 

berkembang. Organisasi mulai merasakan bahwa teknologi informasi ini 

perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi sehingga dapat 

mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan 

oleh manajemen. Dalam keadaan pasar bersaing, kecepatan informasi atau 

efisiensi waktu sangat menetukan berhasil atau tidaknya strategi dan 

rencana–rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan–

kesempatan yang ada. Kesempatan-kesempatan ini dapat berupa peluang–

peluang pasar, pelayanan yang meningkat kepada langganan dan lain 

sebagainya. 

 

3. Adanya instruksi–instruksi 

Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi–

instruksi dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi, seperti mislanya 

peraturan pemerintah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi peneriman dan 

pengeluaran kas di PT (PERSERO) Angkasa Pura I, dilakukan dengan studi 

kasus. Studi kasus merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara peninjauan langsung ke objek penelitian yaitu PT (PERSERO) 

Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta untuk memperoleh 

data–data sesuai dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Kemudian data–data yang sudah ada akan digunakan untuk 

mengevaluasi siklus penerimaan dan pengeluaran kas dan juga Sistem 

Pengendalian Internnya. Data–data tersebut dievaluasi dengan cara 

membandingkan dengan teori–teori mengenai siklus penerimaan dan 

pengeluaran kas sebagai landasan dalam penelitian dan juga membandingkan 

dengan prinsip – prinsip Sistem Pengendalian Intern. 

 

B. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya data–data dari perusahaan yang 

bersangkutan yaitu PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto Yogyakarta yang dapat membantu penelitian yang nantinya akan 

disusun dan diolah untuk memperkuat analisis. Data yang akan digunakan 
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dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi kemudian diolah dan disimpulkan. Adapun data 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Sejarah berdirinya dan perkembangan PT (PERSERO) Angkasa Pura I 

Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta 

2) Struktur organisasi yang diterapkan dan bagian–bagian yang terkait 

3) Sumber Daya Manusia PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto Yogyakarta 

4) Sistem dan prosedur yang dipakai dalam siklus penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

5) Dokumen–dokumen yang berhubungan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto Yogyakarta. Dokumen–dokumen tersebut adalah : 

1. Dokumen penerimaan kas 

a. Bukti penerimaan kas/bank 

b. Kuitansi untuk penerimaan kas 

c. Nota dinas 

d. Faktur - faktur 

e. Surat pengantar faktur 

2. Dokumen pengeluaran kas 

a. Bukti pengeluaran (surat tagihan) misalnya nota-nota, bukti 

pembayaran berobat karyawan, dan sebagainya. 

b. Berita acara pengeluaran kas 
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c. Kuitansi  

d. Bukti pengeluaran kas/bank 

e. Surat permintaan pembelian (SPP) 

f. Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa (BAPBJ) 

g. Surat permohonan pembayaran 

h. Nota permintaan barang 

i. Berita acara (OE/Owner Estimate)

j. Kartu piutang 

k. Faktur Pajak 

3. Laporan keuangan 

a. Neraca 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan arus kas 

4. Laporan rekonsiliasi bank 

5. Buku besar 

6. Buku besar pembantu 

7. Neraca lajur 

8. Jurnal penerimaan dan pengeluaran kas 

9. Daftar kode akun 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode–metode yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 

interview, observasi dan dokumentasi. 

a. Interview 
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Interview merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab, serta diskusi secara 

langsung dengan perusahaan yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Pada penelitian ini, interview dilakukan dengan pihak 

perusahaan yaitu pada bagian–bagian yang terkait dengan siklus 

penerimaan dan pengeluaran kas dari PT (PERSERO) Angkasa Pura 

I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta. Bagian–bagian tersebut 

yaitu Divisi Komersial dan Pengembangan Usaha yang terdiri dari 

dinas pengembangan usaha dan pemasaran dan dinas komersil, dan 

juga Divisi Keuangan dan Umum yang terdiri dari dinas akuntansi 

dan anggaran, dinas perbendaharaan dan PKBL, dan dinas 

personalia dan umum. 

Interview akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur 

siklus akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaksanakan 

perusahaan saat ini, sehingga peneliti kemudian bisa menggambar 

flowchart dari siklus tersebut. Interview juga dilakukan untuk 

mengetahui tugas dan kewajiban unit-unit terkait yang terlibat 

dengan siklus penerimaan dan pengeluaran kas tersebut seperti 

misalnya bagian kasir, penagihan, fungsi pengadaan, unit ST dan 

lain–lain. 

b. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung pada aktivitas yang diteliti. 

Pengamatan akan dilakukan langsung pada PT (PERSERO) 

Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta di bagian 

yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu Divisi 

Komersial dan Pengembangan Usaha yang terdiri dari dinas 

pengembangan usaha dan pemasaran dan dinas komersil, dan juga 

Divisi Keuangan dan Umum yang terdiri dari dinas akuntansi dan 

anggaran, dinas perbendaharaan dan PKBL, dan dinas personalia 

dan umum.  
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Observasi dilakukan untuk mengamati langsung bagaimana 

pelaksanaan siklus penerimaan dan pengeluaran kas di perusahaan 

tersebut, dan juga bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Internnya. 

c. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data–data atau dokumen–dokumen yang dimiliki 

perusahaan yang berhubungan dengan siklus penerimaan dan 

pengeluaran kas yaitu pedoman akuntansi keuangan yang dimiliki, 

sistem dan prosedur akuntansi yang ada, bukti penerimaan dan 

pengeluaran kas dan bank, daftar jurnal, buku besar, buku besar 

pembantu, neraca lajur, laporan keuangan dan bukti–bukti transaksi 

yang ada seperti misalnya faktur, berita acara, kuitansi dan 

sebagainya. 

 

D. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mencari kekuatan dan 

kelemahan Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ada dalam perusahaan. 

Analisis terhadap data yang telah diperoleh dilakukan dengan langkah – 

langkah sebagai berikut : 

a. Melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran umum perusahaan 

secara menyeluruh yang meliputi hal–hal sebagai berikut : 

1) Gambaran umum perusahaan 

2) Struktur organisasi 

3) Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. 

4) Dokumen–dokumen yang digunakan, termasuk yang terkait dengan 

akuntansi siklus penerimaan dan pengeluaran kas. 
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b. Mengevaluasi kelayakan elemen siklus penerimaan dan pengeluaran kas 

pada PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto 

Yogyakarta 

c. Mengevaluasi sistem dan prosedur siklus penerimaan dan pengeluaran kas 

bardasarkan kelayakan elemen struktur Sistem Pengendalian Intern. 

d. Menarik Kesimpulan 

Merupakan langkah akhir dalam analisis data, apakah sistem serta 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas PT (PERSERO) Angkasa 

Pura I sudah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern yang 

diberlakukan perusahaan. Setelah itu memberikan rekomendasi 

mengenai Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas serta pengendalian intern yang efektif bagi PT (PERSERO) 

Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta. 

 

BAB IV 

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN KAS PT (PERSERO) ANGKASA PURA I BANDAR UDARA ADI 

SUCIPTO YOGYAKARTA 

 

A. Gambaran Umum PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto Yogyakarta 

1. Sejarah Singkat  

Pelabuhan Udara Adi Sucipto mulai tahun 1945 berada di bawah 

kekuasaan pemerintah RI setelah sebelumnya diduduki pemerintah Belanda 
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dan Jepang.  Pelabuhan udara ini merupakan pelabuhan udara yang sangat 

penting karena merupakan pelabuhan angkatan udara, untuk mempertahankan 

kemerdekaan RI. Akan tetapi pada tahun 1948 pemerintah Hindia Belanda 

menyerbu Yogyakarta dan Pelabuhan Udara Adi Sucipto dijadikan Pelabuhan 

Udara Angkatan Udara Pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya pada tahun 

1949 direbut kembali oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan 

dijadikan fasilitas militer untuk angkatan udara.  

Pada tahun 1964 Ditjenud dengan Surat Keputusannya dan atas 

persetujuan Angkatan Udara Indonesia, Pelabuhan Udara Adi Sucipto 

Yogyakarta menjadi pelabuhan udara gabungan sipil dan militer. Ditjenud 

bertanggung jawab atas pemeliharaan semua fasilitas–fasilitas sipil dan juga 

bertanggung jawab atas pemeliharaan runaway, drainage, taxi way sipil dan 

apron. Perlu diketahui bahwa semenjak tahun 1959 Pelabuhan Udara 

Adisucipto dijadikan untuk Akademi Angkatan Udara (AAU) Republik 

Indonesia. Pada tahun 1972 dilakukan perluasan terminal sipil yang pertama 

dengan pemasangan VASI, Approach Light (ALS) dan Radio Beacon, dan 

tahun 1977 dilakukan perluasan terminal lagi karena volume penerbangan 

makin meningkat.  

PT (PERSERO) Angkasa Pura I yang ada sekarang didirikan 

berdasarkan PP. No. 3 Tahun 1962 dengan nama (PN) Angkasa Pura 

“KEMAYORAN“ dan mulai aktif beroperasi tanggal 20 Februari 1964. 

Tahun 1965 diubah menjadi Perusahaan Negara Angkasa Pura sesuai 

dengan PP. No. 21 tahun 1965, yang kemudian bentuk badan usahanya 

ditingkatkan menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura sesuai 
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dengan PP. No : 37 Tahun 1974. Pada tahun 1986 diubah lagi menjadi Perum 

Angkasa Pura I sesuai dengan PP. No. 25 Tahun 1986. 

Sampai dengan tahun 1995 PT (PERSERO) Angkasa Pura I telah 

mengelola 12 Bandar Udara yaitu  : 

a. Bandar Udara Ngurah Rai–Bali (Tahun 1980) 

b. Bandar Udara Juanda–Surabaya (Tahun 1985) 

c. Bandar Udara Hasanuddin–Ujungpandang (Tahun 1987) 

d. Bnadar Udara Sepinggan–Balikpapan (Tahun 1987 ) 

e. Bandar Udara Frans Kaisiepo–Biak (Tahun 1990) 

f. Bandar Udara Sam Ratulangi–Manado (Tahun 1990) 

g. Bandar Udara Adisucipto–Yogyakarta (Tahun 1992) 

h. Bandar Udara Syamsudin Noor–Banjarmasin (Tahun 1992) 

i. Bandar Udara Adisumarmo–Surakarta (Tahun 1992) 

j. Bandar Udara Ahmad Yani–Semarang (Tahun 1995) 

k. Bandar Udara Selaparang–Lombok (Tahun 1995) 

l. Bandar Udara Patimura–Ambon (Tahun 1995) 

Bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta secara resmi masuk ke dalam 

Pengelolaan Perum Angkasa Pura I mulai tanggal 1 April 1992 sesuai dengan 

PP. no. 48 tahun 1992 dan semenjak tanggal 2 Januari 1993 statusnya dirubah 

menjadi PT (PERSERO) Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Adi Sucipto 

sesuai dengan PP No. 5 Tahun 1992 ( PP. No. 5 Tahun 1992 ). 

2. Tugas Pokok dan Tujuan Perusahaan 

a. Tugas Pokok 
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Penyediaan, pengusahaan sarana dan prasarana Bandar Udara, 

menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Bandar 

Udara serta menyelenggarakan operasi keselamatan lalu lintas udara 

dan menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan 

penerbangan. 

b. Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sekaligus memupuk keuntungan. Kedudukan PT (PERSERO) Angkasa 

Pura I merupakan BUMN dalam Lingkungan Departemen 

Perhubungan, dipimpin oleh suatu Direksi dan bertanggung jawab 

kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang kebijaksanaan 

dalam menjalankan tugas–tugas pokok perusahaan. Selain itu PT 

(PERSERO) Angkasa Pura I dibina oleh Menteri Keuangan yang 

berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham sesuai 

Peraturan Perundang–undangan yang berlaku. Di dalam melakukan 

pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran  

PT (PERSERO) Angkasa Pura I diawasi oleh Dewan Komisaris sesuai 

dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku. 

3. Jenis Usaha Yang Dilakukan Perusahaan 

PT (PERSERO) Angkasa Pura I merupakan perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi. Jenis–jenis usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan ini dibagi menjadi dua yaitu jasa pelayanan 

aeronautika dan non–aeronautika. Sedangkan jasa–jasa yang disediakan 

perusahaan ini adalah sebagai berikut : 
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a. Jasa Pelayanan Aeronautika 

1) Jasa Pelayanan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat 

Udara (JP4U) 

2) Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) 

3) Jasa Pelayanan Penerbangan (JP2) 

4) Jasa Pelayanan Aeronautika lainnya. 

b. Jasa Pelayanan Non Aeronautika 

1) Jasa Fasilitas Counter 

2) Jasa Penyewaan Ruangan dan Tanah 

3) Jasa Pungutan Konsesi 

4) Jasa Advertensi 

5) Jasa Pelayanan dan Pengunjung Bandar Udara 

6) Jasa Parkir Kendaraan 

7) Jasa Penyediaan Listrik, Air dan Telepon 

8) Jasa Pelayanan Non Aeronautika Lainnya. 

Dari jasa–jasa yang disediakan perusahaan diatas, perusahaan 

mempunyai pendapatan yang merupakan penerimaan kas perusahaan. 

Sumber penerimaan kas perusahaan ada dua. Pertama, dari hasil 

pembayaran jasa tunai seperti misalnya penerimaan dari parkir pesawat, 

PAS pelabuhan, iklan, parkir kendaraan dan lain-lain. Dan yang kedua, 

dari hasil penjualan kredit seperti penagihan piutang usaha dari para 

pelanggan yang menggunakan fasilitas misalnya fasilitas counter, 

penyewaan ruang,  penyewaan tanah, dan lain sebagainya. 

Sedangkan pengeluaran kas perusahaan ada lima prosedur yaitu : 
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a. Pengeluaran kas untuk biaya tunai 

b. Pengeluaran kas untuk biaya investasi 

c. Pengeluaran kas untuk pemeliharaan 

d. Pengeluaran kas untuk pengadaan (persediaan) 

e. Pengeluaran kas untuk penggajian 

Dari kelima prosedur pengeluaran kas tersebut, yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah pengeluaran kas untuk biaya tunai dan 

pengeluaran kas untuk biaya investasi. Hal ini dikarenakan untuk 

pengeluaran kas pemeliharaan dan persediaan mempunyai prosedur yang 

kurang lebih sama dengan pengeluaran kas untuk biaya investasi, hanya 

berbeda pencatatan jurnalnya. Dan untuk pengeluaran kas untuk 

penggajian biasanya mempunyai prosedur tersendiri dan dengan 

sistematika pembahasan yang sama sekali berbeda dengan pengeluaran kas 

untuk biaya tunai dan biaya investasi. Selain itu untuk pengeluaran kas 

biaya investasi masih jarang dibahas dalam penelitian – penelitian sistem 

yang lain. 

4. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi adalah merupakan sarana untuk menunjukkan 

kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan antara fungsi – fungsi 

dan bagian–bagian maupun orang–orang yang menunjukkan kedudukan, 

tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. 

Struktur organisasi perusahaan selalu disesuaikan dengan perkembangan 

dan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya struktur 

organisasi perusahaan satu dengan yang lainnya berbeda. Struktur organisasi 
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yang cocok akan dapat memungkinkan tercapainya program kerja perusahaan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Struktur organisasi PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi 

Sucipto menurut Keputusan Direksi dengan nomor: KEP.112/OM.00/2004 

tanggal 29 Oktober 2004 dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut ini. 

 

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



61

B. Sistem Informasi Akuntansi Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta 

PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto 

Yogyakarta adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa penyediaan sarana dan 

prasarana bandar udara. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan 

menggunakan suatu sistem tertentu untuk memudahkan pencapaian 

tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sekaligus memupuk keuntungan.  

Dalam penelitian ini akan dibahas empat prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas perusahaan sebagai berikut : 

1. SIA Prosedur Penerimaan Kas dari Pembayaran Jasa Tunai 

Prosedur penerimaan kas dari pembayaran  jasa tunai dimulai dari saat 

pelanggan datang ke dinas komersial untuk membayar PAS bandara, iklan, 

counter dan lain-lain atau dinas komersial memungut pendapatan dari 

pelanggan yang menggunakan fasilitas perusahaan. Kemudian dinas 

komersial membuatkan nota dinas untuk pelanggan sebagai alat 

pembayaran ke kasir. Kasir menerima pembayaran dan membuatkan bukti 

penerimaan kas serta kuitansi. Bagian akuntansi melakukan coding dan 

verifikasi bukti penerimaan kas. Kemudian bukti penerimaan kas 
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diotorisasi oleh pihak–pihak yang berwenang. Dan yang terakhir bagian 

akuntansi membuat jurnal dan buku besar dengan cara entry ke komputer.  

Dalam prosedur penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai perusahaan, 

unit–unit organisasi yang terkait terdiri dari dinas komersial, kasir, asisten 

manajer perbendaharaan dan PKBL, bagian akuntansi, asisten manajer 

akuntansi, manajer keuangan dan unit pajak.  

Sedangkan dokumen–dokumen yang terkait dengan prosedur penerimaan 

kas dari pembayaran jasa tunai yaitu nota dinas, kuitansi, bukti penerimaan 

kas dan bukti setor. Dan catatan akuntansi yang terkait dengan prosedur 

penerimaan kas dari penjualan kredit mempunyai catatan–catatan 

akuntansi yang terkait yaitu buku harian kas, jurnal kas masuk, dan buku 

besar. 

Untuk selengkapnya mengenai prosedur penerimaan kas dari pembayaran 

jasa tunai dapat dilihat pada gambar IV.2 berikut ini. 
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a. Unit Organisasi Terkait 

1) Dinas Komersial 
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a) Melayani penjualan jasa perusahaan yaitu seperti PAS bandara 

untuk para pelanggan 

b) Membuat ND untuk para pelanggan rangkap tiga 

c) Menyerahkan ND-1,2,3 ke pelanggan untuk nantinya 

diserahkan ke kasir sebagai pengantar pembayaran. 

d) Menerima KW–2 dari kasir, dan mengarsip urut tanggal 

2) Kasir 

a) Menerima uang pembayaran dan ND-1,2,3 dari para pelanggan,  

b) Mencatat penerimaan pada BHK 

c) Menyimpan uang pada brankas  

d) Membuat KW rangkap empat 

e) Membuat BPK rangkap tiga berdasarkan ND-1,2 dan KW-4 

serta menghitung PPn keluaran atau pajak–pajak lain serta 

menuliskan pada BPK 

f) Menyerahkan ND-1,2; KW-4; BPK-1,2,3 pada asman PPKBL  

g) Menyerahkan KW-1 dan ND-3 untuk pelanggan, KW-2 untuk 

dinas komersial, dan KW-3 disimpan sebagai arsip urut tanggal 

h) Menerima BPK–3 dari bagian akuntansi untuk disimpan 

sebagai arsip urut tanggal 

i) Menyetorkan uang ke bank jika uang di brankas sudah 

melebihi Rp. 3.500.000,- 

 

3) Asisten Manajer Perbendaharaan dan PKBL (Asman PPKBL) 
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Asman PPKBL merupakan manager dinas perbendaharaan dan 

PKBL dibawah Manajer Divisi Keuangan dan Umum. Asman 

PPKBL dalam prosedur penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai 

mempunyai tugas yaitu mengotorisasi BPK-1,2,3 yang dibuat oleh 

kasir yang juga dilampiri oleh dokumen pendukung BPK yaitu 

ND-1,2 dan KW-4. 

4) Bagian Akuntansi 

a) Menerima ND-1,2; KW-4; dan BPK-1,2,3 dari kasir setelah 

diotorisasi asman PPKBL 

b) Melakukan coding BPK sesuai dengan klasifikasi akun 

c) Melakukan verifikasi BPK penerimaan berdasarkan ND dan 

KW. 

d) Menyerahkan ND-1,2; KW-4; dan BPK-1,2,3 untuk diotorisasi 

dan kontrol anggaran oleh asman akuntansi, bagian anggaran 

serta manajer keuangan dan umum 

e) Menerima distribusi ND-1, KW-4 dan BPK-1 setelah 

diotorisasi terakhir oleh manajer keuangan dan umum 

f) Membuat jurnal penerimaan kas berdasarkan BPK–1 dan 

posting ke buku besar yang kesemuanya langsung dientry ke 

komputer dengan program GLplus.  

g) Menyimpan ND-1,KW-4 dan BPK-1 sebagi arsip urut tanggal 

h) Menyimpan bukti setor dari bank yang nantinya bukti setor ini 

akan digunakan untuk rekonsiliasi dengan pihak bank. 
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5) Asisten Manajer Akuntansi dan Anggaran (Asman Akuntansi dan 

Anggaran) 

Asman akuntansi dan anggaran merupakan manajer dinas 

akuntansi dan anggaran yang berada di bawah Manajer Keuangan 

dan Umum. Asman akuntansi dalam penerimaan kas dari 

pembayaran jasa tunai mempunyai tugas mengotorisasi BPK-1,2,3 

berdasarkan ND dan KW serta sekaligus melaksanakan kontrol 

akuntansi. 

6) Manajer Keuangan dan Umum 

Manajer Keuangan dan Umum dalam penerimaan kas dari 

pembayaran jasa tunai mempunyai tugas mengotorisasi BPK yang 

sudah diotorisasi asman – asman di bawahnya. 

7) Unit Pajak 

a) Menerima BPK-2 dan ND-2 

b) Mencatat PPn keluaran atau pajak–pajak lain yang telah 

dihitung oleh bagian kasir atau yang tertera pada BPK. 

c) Memungut PPn keluaran atau pajak–pajak lain yang harus 

dipungut pada bulan berikutnya 

d) Menyimpan BPK-2 dan ND-2 sebagai arsip urut tanggal 

b. Dokumen terkait 

1) Nota Dinas (ND) 

ND merupakan pengantar pembayaran tunai kepada bagian 

kasir yang dibuat rangkap tiga oleh dinas komersial. ND ini 

merupakan permohonan agar bagian kasir menerima pembayaran 
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dan membuat KW untuk penerimaan uang tersebut. ND juga 

merupakan salah satu dokumen pendukung yang dijadikan dasar 

melakukan otorisasi dan verifikasi BPK oleh pejabat berwenang 

yaitu asman PPKBL, asman akuntansi dan anggaran serta manajer 

keuangan dan umum. Jumlah pembayaran yang tertera pada ND, 

adalah sebesar pendapatan yang diterima dari pelanggan sesuai 

laporan pelanggan pada dinas komersil, ataupun bukti–bukti 

penggunaan jasa pelanggan yang dimiliki oleh dinas komersial.  

2) Kuitansi (KW) 

KW perusahaan adalah bukti penerimaan uang yang 

digunakan oleh perusahaan, dicetak berlogo perusahaan, dengan 

kode huruf dan bernomor seri yang penggunaanya dilaporkan 

setiap bulan. KW dibuat rangkap empat oleh bagian kasir. KW ini 

juga merupakan salah satu dokumen pendukung yang dijadikan 

dasar melakukan otorisasi dan verifikasi BPK oleh pejabat 

berwenang yaitu asman PPKBL, asman akuntansi dan anggaran 

serta manajer keuangan dan umum.

3) Bukti penerimaan kas (BPK) 

BPK adalah bukti transaksi intern perusahaan yang sah dan 

utama sebagai dasar percatatan untuk penerimaan uang perusahaan 

setelah disetujui atau diotorisasikan oleh pihak–pihak yang 

berwenang yaitu asman PPKBL, asman akuntansi dan anggaran 

serta manajer keuangan dan umum. Di samping itu juga merupakan 
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bukti yang dapat menggambarkan flow of document dan adanya 

built in control. 

4) Bukti setor bank (BS) 

BS merupakan bukti dari bank yang menunjukkan bagian 

kasir telah menyetorkan sejumlah uang perusahaan. BS bank ini 

kemudian disimpan oleh bagian akuntansi yang nantinya 

digunakan untuk dokumen pendukung saat dilakukan rekonsiliasi 

dengan pihak bank. 

c. Catatan Akuntansi Terkait 

1) Buku Harian Kas (BHK) 

BHK merupakan buku yang digunakan untuk mencatat 

transaksi–transaksi penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai 

sesuai tanggal terjadinya (kronologis). Buku ini ada di bagian kasir 

dan kasirlah yang melaksanakan pencatatan penerimaan kas di 

dalam BHK ini. 

2) Jurnal Penerimaan Kas (JPK) 

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran jasa 

tunai adalah sebagai berikut : 

Kas/bank     xxx 
 Pendapatan – pendapatan   xxx 
 Hutang PPn Keluaran    xxx  

(mencatat penerimaan uang) 
 

Di dalam perusahaan ini tidak mempunyai daftar jurnal untuk 

mencatat jurnal secara manual tetapi langsung dientry ke komputer 

dengan program GLplus. 
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3) Buku Besar 

Buku besar adalah himpunan dari akun–akun yang digunakan 

sebagaimana diatur dalam daftar akun. Pada dasarnya, akun yang 

tercantum dalam buku besar merupakan akun pengendali (control 

account) dari akun–akun dalam buku besar pembantu. Berdasarkan 

rekapitulasi jurnal, kemudian dilakukan posting ke masing–masing 

akun yang terdapat pada buku besar pembantu. Posting buku besar 

juga dilakukan dengan entry ke komputer dengan menggunakan 

program GLplus. Dengan program ini, setelah posting buku besar 

kemudian dapat secara otomatis memproses data untuk membuat 

laporan keuangan. 

d. Sistem Pengendalian Intern Prosedur Penerimaan Kas dari 

Pembayaran Jasa Tunai 

1) Sistem Otorisasi 

Otorisasi dalam prosedur penerimaan kas pada umumnya 

dilakukan terhadap dokumen–dokumen terkait, baik dokumen 

sumber ataupun dokumen pendukung. Sistem otorisasi pada 

prosedur penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai perusahaan 

dilakukan oleh tiap–tiap dinas dan pejabat yang berwenang dari 

personel – personel terkait, manajer tingkat bawah, manajer tingkat 

menengah sampai dengan General Manager atau Kepala Cabang.  

Otorisasi dalam SIA penerimaan kas, berarti bahwa orang–

orang yang melakukan otorisasi tersebut adalah pihak–pihak yang 

bertanggung jawab terhadap terjadinya penerimaan kas perusahaan. 
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a) Bukti Penerimaan Kas (BPK) 

Otorisasi Bukti Penerimaan Kas  dilakukan oleh Asisten 

Manajer (Asman) Perbendaharaan dan PKBL Kemudian 

otorisasi kedua dilakukan oleh Asman Akuntansi dan Anggaran 

sekaligus melakukan kontrol akuntansi. Dan yang terakhir 

dilakukan oleh Manajer Keuangan dan Umum sebagai 

pimpinan tertinggi bagian keuangan. 

b) Nota Dinas (ND) 

ND dibuat oleh Dinas Komersial dan diotorisasi Asman 

Komersial. Dinas komersial mengotorisasi ND sebagai pihak 

yang membuat. 

2) Prosedur Pencatatan 

Prosedur pencatatan, baik untuk dokumen ataupun catatan-

catatan akuntansi, dilakukan oleh unit–unit organisasi terkait yang 

memang sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri–

sendiri. 

Untuk prosedur pencatatan, baik dalam prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas, perusahaan telah membuat suatu klasifikasi 

kode–kode yaitu kode rekening, kode jurnal, kode faktur, kode 

debitur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan baik 

dengan manual ataupun saat entry ke komputer. Dan juga bertujuan 

untuk menjaga kerahasiaan data–data perusahaan, karena hanya 

pihak–pihak terkait yang mengetahui atau mempunyai daftar kode–

kode tersebut. 
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a) Kode rekening 

Kode akun direncanakan untuk menampung kombinasi atau 

variasi yang luas dari kebutuhan informasi akuntansi keuangan. 

Struktur kode akun yang digunakan dalam pencatatan 

akuntansi menggunakan kombinasi antara metode blok dan 

kelompuk. Tiga digit pertama pada golongan akun utama (main 

account) menggunakan metode blok dan lima digit berikutnya 

yang digunakan untuk identifikasi terinci jenis dan subjenis 

dari akun menggunakan metode kelompok. Pengkodean 

(coding) dilakukan dengan sistematis dan konsisten dalam 

suatu pengolahan data elektronik (PDE) dengan memanfaatkan 

komputer sebagai media pemrosesan data, yaitu untuk 

keperluan pencatatan transaksi. 

Sistematika kode akun yang digunakan adalah seperti dibawah 

ini, berlaku juga untuk kode akun yang berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

X X X • X X X X X • X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keterangan : 

1 = golongan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan 

beban 

2 = jenis aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban 

3 = sub jenis aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan 

beban 
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4 = digit pemisah yang berupa titik (•) 

5 = item dari sub jenis aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan 

dan beban 

6 = item dari sub jenis aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan 

dan beban 

7 = identifikasi terinci atas jenis – jenis dan sub jenis 

8 = identifikasi terinci atas jenis – jenis dan sub jenis 

9 = identifikasi terinci atas jenis – jenis dan sub jenis 

10 = digit pemisah berupa titik (•) 

11 = indikator valuta ( misalnya US$ dan rupiah ) 

Klasifikasi akun untuk digit pertama pada golongan akun 

utama disusun sebagai berikut : 

Tabel IV.1 

Klasifikasi Akun Digit Pertama 

Kelompok Akun Komponen Laporan Keuangan 

1 Aktiva 
2 Kewajiban 
3 Ekuitas 
4 Pendapatan dan Beban Operasional 
5 Pendapatan dan Beban lain – lain 
6 Perkiraan Luar Biasa (Extra Ordinary) 

Dari uraian klasifikasi kode rekening diatas, biasanya untuk 

prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai menggunakan 

klasifikasi akun dengan kelompok akun ke-4 atau ke-5 yang 

merupakan kelompok akun pendapatan. Sebagai contoh, untuk 

mencatat penerimaan kas dari parkir kendaraan umum, kode 

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



73

akun tiga digit pertamanya adalah 423. Dan jika lebih spesifik, 

untuk mencatat penerimaan kas parkir motor umum, kode 

akunnya yaitu  423.01021.1. Untuk selengkapnya mengenai 

klasifikasi akun untuk penerimaan kas, dapat dilihat pada 

bagian lampiran.  

b) Jurnal Penerimaan Kas (JPK)  

Jurnal penerimaan kas dicatat atas dasar BPK yang telah 

diotorisasi oleh pejabat–pejabat yang berwenang yaitu asman 

PPKBL, asman akuntansi dan anggaran serta manajer keuangan 

dan umum. 

Jurnal tidak dicatat secara manual, tetapi langsung 

memasukkannya ke komputer dengan program GLplus,  

sehingga perusahaan ini tidak mempunyai daftar jurnal.  

Sebagai awal pelaksanaan teknis pencatatan, maka ayat jurnal 

diperlukan untuk keseragaman perlakuan akuntansi atas 

transaksi–transaksi yang sejenis.  

 X  X  X  X  •  X 
 1 2 3 4 5 6

Keterangan : 

1&2 = kode kelompok jurnal 

3&4 = kode rincian kelompok jurnal 

 5  = pemisah (tanda titik) 

6 = kode valuta 
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Misalnya dalam melakukan pencatatan penerimaan kas dari 

pendapatan pelayanan jasa penerbangan domestik, kode 

jurnalnya yaitu AB21.1. Sedangkan dalam menjurnal, akun 

debet kreditnya tetap menggunakan kode akun. 

 

c) Bukti Penerimaan Kas (BPK) 

BPK yang dimiliki perusahaan belum bernomor urut cetak. 

Alasannya adalah untuk meminimalisasi kesalahan dan 

terbuangnya dokumen pada saat menulis nomor BPK. Dan juga 

jika terjadi kesalahan penomoran BPK, akan berpengaruh pada 

bagian lain yang juga melakukan pencatatan, misalnya bagian 

akuntansi yang melakukan entry ke komputer. 

Pengisian BPK dilakukan pertama oleh kasir dengan 

mengetikan keterangan transaksi dan jumlahnya dalam angka 

dan terbilang serta nomor BPK, nomor bank, nomor cek atau 

giro, nama bank dan lain–lain sesuai transaksinya. Kemudian 

dicoding oleh bagian akuntansi sesuai dengan kode akun serta 

ditulis jumlahnya dan diverifikasi. 

d) Kuitansi (KW) 

KW dibuat oleh pihak penerima uang  yaitu bagian kasir. KW 

ini sudah bernomor urut cetak yang sudah dibuat dari 

percetakan. Penerimaan kas dari penjualan tunai yang 

dibuatkan kuitansi dicatat oleh kasir pada BHK. 

3) Pemisahan Tugas 
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Pemisahan tugas dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang 

ditetapkan dan juga sesuai dengan jumlah sumber daya manusia 

yang ada. Bagian penerimaan uang yaitu kasir terpisah dari bagian 

pencatatan yaitu bagian akuntansi. Juga terpisah dari bagian 

pemungut pajak. 

Pada prosedur penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai, di 

bagian kasir yang hanya terdiri dari satu orang, dilakukan beberapa 

tugas yaitu dari menerima uang masuk, mencatat, membuat 

kuitansi dan BPK, bahkan menyetor ke bank. 

4) Pengendalian Akses 

Pengendalian akses disini maksudnya pengendalian keamanan 

aset–aset perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan kas 

dari pembayaran jasa tunai. Misalnya uang tunai atau uang hasil 

pembayaran ke kasir, dokumen–dokumen dan lain sebagainya. 

 Untuk uang kas, disimpan oleh bagian kasir di dalam sebuah 

brankas yang ada di ruang kasir. Perusahaan sudah menetapkan 

jumlah maksimal yang ada di brankas, yaitu sebesar Rp. 

3.500.000,-. Jika sudah melebihi jumlah itu, maka bagian kasir 

wajib menyetorkan ke bank. 

Untuk dokumen–dokumen seperti ND, BPK, KW dan lain 

sebagainya, disimpan oleh unit–unit terkait yang berhak 

menyimpannya, sesuai dengan distribusi masing–masing dokumen. 

Biasanya di masing–masing unit tersebut menyimpan dokumen 

sebagai arsip di map–map yang sudah dipisah–pisahkan sesuai 
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dengan jenis dokumennya, dikumpulkan perbulannya dalam satu 

map, dan disusun urut tanggal. 

Di bagian akuntansi  sendiri menyimpan data–data akuntansi 

seperti jurnal atau melakukan pembukuan dan pembuatan laporan 

keuangan langsung dengan menggunakan program komputer GL 

plus dan online hanya di bagian akuntansi dan dengan bagian–

bagian terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas seperti 

dinas Perbendaharaan dan PKBL. 

Masing–masing dinas mempunyai ruangan sendiri–sendiri  yang 

terpisah, sehingga masing–masing tugas dapat dilaksanakan di 

ruangan masing–masing dan tidak tercampur dengan unit–unit lain 

yang tidak berkepentingan. Hal ini bisa mencegah terjadinya 

penyalahgunaan atau pencurian asset perusahaan oleh orang–orang 

yang tidak berwenang atau bahkan orang luar perusahaan. 

Pada prosedur penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai ini juga 

dilakukan rekonsiliasi antara pihak perusahaan dengan pihak 

ketiga, dalam hal ini bank. Rekonsiliasi dilakukan untuk 

pengendalian, dimana saldo bank dengan yang dicatat perusahaan 

diperiksa apakah sudah cocok jumlahnya atau belum. Rekonsiliasi  

juga menggunakan data dari bukti setor bank. Rekonsiliasi ini 

dilakukan tiap bulan, tetapi laporannya dibuat tiap tahun atau 

periode. 

e. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari 

Pembayaran Jasa Tunai 
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Dari hasil survey yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan 

beberapa kebaikan, dan juga beberapa kelemahan atau beberapa hal 

yang perlu diberikan rekomendasi pada prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran jasa tunai, untuk perbaikan atau sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan. 

1) Kebaikan 

a) Struktur organisasi terutama yang terkait dengan SIA 

penerimaan kas sudah dibuat sesuai kebutuhan dan juga telah 

terbagi ke dalam divisi–divisi dan dinas–dinas dengan 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik di 

antara unit–unit yang ada dalam dinas–dinas tersebut, sehingga 

meminimalisasi adanya perangkapan tugas. 

b) Unit organisasi yang mempunyai fungsi operasional sudah 

terpisah dari fungsi pencatatan. Bagian akuntansi sudah 

terpisah dari kasir. Hal ini untuk menghindari kemungkinan 

penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan 

yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, pemisahan fungsi ini 

adalah untuk memenuhi salah satu unsur SPI yang baik dalam 

organisasi 

c) Dokumen–dokumen penerimaan kas sudah dibuat sesuai 

kebutuhan dan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Selain 

dokumen utama yang digunakan sebagai dasar pencatatan yaitu 

BPK, juga ada dokumen pendukung yaitu ND dan KW. 

d) Catatan-catatan akuntansi sudah cukup lengkap sesuai dengan 

transaksi dan sesuai dengan kebutuhan, seperti buku harian kas,  

buku besar dan lain sebagainya. Catatan–catatan akuntansi 
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tersebut sudah dapat memberikan informasi yang jelas dan 

akurat mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. 

Hal ini dikarenakan prosedur sudah dilaksanakan dengan baik 

sehingga meminimalisasi kesalahan pada proses akuntansi yang 

ada. 

e) Prosedur pencatatan sudah dilakukan dengan baik karena 

perusahaan telah membuat klasifikasi kode–kode akun. Dengan 

demikian data akuntansi perusahaan bisa terjamin 

kerahasiaannya dan terhindar dari adanya kemungkinan 

penyalahgunaan data akuntansi. Klasifikasi kode ini juga cukup 

spesifik dengan memisah–misahkan jenis ataupun transaksinya. 

Misalnya pada kode akun, kode untuk pendapatan tunai 

ataupun dari piutang sudah berbeda. Dan juga antara piutang 

domestik dan piutang internasional juga berbeda. 

f) Perusahaan dalam melakukan pencatatan kebanyakan sudah 

menggunakan komputer yaitu program GLplus. Dari 

dokumen–dokumen yang ada, data–data akuntansi dientry 

untuk dibuat jurnal, buku besar, buku besar pembantu sampai 

dengan laporan keuangan. Catatan akuntansi dengan komputer 

ini hasilnya pasti akan lebih akurat dan jelas dibandingkan 

dengan jika dikerjakan secara manual. Dan juga catatan 

akuntansi ini nantinya akan menghasilkan output informasi 

yang lebih cepat, karena komputer sudah terprogram untuk 

memproses secara otomatis. 
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g) Pencatatan oleh bagian akuntansi sudah berdasarkan dokumen 

utama yang menunjukkan adanya penerimaan kas yaitu BPK, 

yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan 

dilampiri oleh beberapa dokumen pendukung. 

h) Berkaitan dengan pengendalian akses, dinas–dinas pada 

perusahaan sudah mempunyai ruangan sendiri–sendiri, 

sehingga pihak–pihak yang tidak berkepentingan atau bukan 

karyawan perusahaan tidak mudah untuk masuk. Hal ini baik 

untuk pengendalian untuk mencegah adanya pencurian dan 

menjaga kerahasiaan aktivitas perusahaan. 

i) Dokumen–dokumen sudah disimpan sendiri–sendiri oleh 

pihak–pihak yang berkaitan dan dipisah–pisahkan dalam 

tempat sendiri–sendiri menurut jenis dokumen dan tanggal 

dibuatnya. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan 

dan memudahkan pengarsipan. 

j) Ruangan kasir sudah terpisah dari ruangan dinas lain. Berarti 

perusahaan telah melaksanakan salah satu unsur SPI yaitu 

praktik yang sehat. 

k) Uang disetor pada bank setiap harinya oleh kasir jika jumlah 

uang dalam brankas sudah melebihi Rp. 3.500.000,-. Hal ini 

bisa meminimalisasi terjadinya penyelewengan atau pencurian 

uang kas. 

l) Sudah dilakukan rekonsiliasi antara pihak perusahaan dengan 

bank sehingga pengendalian intern bisa dilaksanakan dengan 
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lebih baik. Dengan dilakukan rekonsiliasi bisa diketahui apakah 

saldo bank dengan catatan akuntansi perusahaan sudah sesuai, 

dan apakah ada kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan 

baik disengaja ataupun tidak disengaja. 

2) Kelemahan 

a) BPK perusahaan belum bernomor urut cetak, masih ditulis 

tangan oleh kasir. Jika BPK belum diberi nomor urut cetak, 

akan memungkinkan terjadi kesalahan penulisan nomor urut 

sehingga menjadi tidak urut dan berpengaruh pada pencatatan 

dan pengarsipan. Jika BPK tidak urut nomornya atau terlewati 

satu atau beberapa nomor, maka bisa menimbulkan dugaan 

hilangnya dokumen tersebut yang mengindikasikan terjadi 

penyelewengan penerimaan kas oleh kasir karena peneriman 

tersebut tidak dicatat dan dibuatkan bukti oleh kasir. 

b) Distribusi ND dirasa kurang tepat. Salah satu rangkap ND di 

unit pajak tidak terlalu jelas fungsinya. Karena jika untuk 

mencatat pajak yang harus dipungut, unit pajak bisa 

melakukannya hanya dengan dasar BPK. Sedangkan di dinas 

komersil sebagai pihak yang membuat, tidak menyimpan salah 

satu ND untuk arsip.  

c) Dokumen yang masuk bagian akuntansi yaitu BPK yang 

dilampiri  KW-4 dan ND-1,2 setelah dicoding dan verifikasi, 

harus keluar lagi dari bagian akuntansi untuk diotorisasi pejabat 

berwenang yang lain. Hal ini tidak efektif dan juga bisa 
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menimbulkan kemungkinan dokumen hilang ditengah proses 

otorisasi yang nantinya bisa berpengaruh pada pencatatan 

selanjutnya ataupun pengarsipan. Seharusnya bagian akuntansi 

menjadi fungsi terakhir yang melaksanakan prosedur 

penerimaan kas. 

d) Sistem otorisasi untuk penerimaan kas penjualan tunai terlalu 

banyak dilakukan oleh pihak–pihak yang tidak langsung 

terkait. Seperti misalnya otorisasi BPK harus melibatkan 

manajer keuangan dan umum yang tidak tahu–menahu secara 

langsung mengenai penerimaan kas dari penerimaan jasa tunai. 

Hal ini mengakibatkan pertanggung jawaban terhadap 

penerimaan kas menjadi semu, karena seharusnya orang yang 

melakukan otorisasi adalah orang yang ikut bertanggung jawab 

terhadap penerimaan kas, tidak sekedar membubuhkan tanda 

tangan. Selain itu, dengan otorisasi yang begitu banyak, 

mengakibatkan prosedur menjadi rumit dan memakan terlalu 

banyak waktu.  

e) Bukti setor bank, hanya ada satu rangkap untuk bagian 

akuntansi. Sedangkan di kasir sebagai pihak yang menyetor 

tidak menyimpan. Padahal bukti setor ini seharusnya disimpan 

keduanya sebagai pihak yang terkait, yang nantinya sangat 

berguna untuk pengecekan dan pencocokan pada saat 

melakukan rekonsiliasi antara kasir dengan bagian akuntansi. 
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f) Untuk pengendalian akses, yang dirasa masih kurang adalah 

letak brankas di ruangan kasir yang ada di bagian depan kantor. 

Hal ini  menurut peneliti kurang tepat karena banyak orang 

berlalu lalang, baik orang dalam perusahaan ataupun orang 

luar, sehingga memungkinkan terjadinya hal yang tidak 

diinginkan misalnya pencurian. Apalagi bagian kasir hanya 

terdiri dari satu orang petugas di ruangan terpisah dari yang 

lain, dapat dikatakan tidak ada pengawasan yang memadai 

dalam penerimaan kas. 

3) Rekomendasi 

a) Sebaiknya distribusi ND diubah dan ditambahkan. ND yang 

semula di unit pajak tersebut didistribusikan ke dinas komersil. 

Karena dinas komersil ini adalah pihak yang membuat tetapi 

malah tidak menyimpan salah satu ND untuk arsip. Kemudian 

salah satu rangkap ND tetap diperlukan untuk diberikan ke 

pelanggan. Hal ini adalah salah satu upaya pelayanan 

konsumen. Jika pelanggan tidak puas dengan perusahaan 

tentang jasa yang mereka beli, maka mereka bisa menggunakan 

ND untuk complain, tepatnya ke dinas komersil, sehingga akan 

lebih mudah menelusuri kesalahan lewat ND. Dan juga di 

bagian akuntansi perlu untuk menyimpan ND asli sebagai 

dokumen pendukung untuk melakukan pencatatan. 

b) Untuk lebih meringkas dokumen – dokumen yang ada, dalam 

membuat bukti adanya penerimaan kas, bisa dilakukan hanya 
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dengan membuat BPK saja. Dokumen KW bisa dihilangkan, 

fungsinya bisa digantikan oleh BPK. Jadi, perangkapan BPK 

ditambahkan menjadi lima kali dan distribusinya ditambahkan 

ke pelanggan dan dinas komersial. 

c) Sebaiknya dokumen yang sudah masuk bagian akuntansi tidak 

keluar lagi untuk diproses fungsi lain. Jadi dokumen yang 

masuk ke bagian akuntansi sebaiknya sudah selesai diproses 

oleh pihak lain yang terkait. Atau dengan kata lain bagian 

akuntansi merupakan fungsi terakhir yang melakukan 

pencatatan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan hilangnya 

dokumen di tengah proses yang nantinya berpengaruh pada 

pengarsipan ataupun pencatatan selanjutnya. 

d) Sistem otorisasi sebaiknya dilakukan oleh pihak–pihak yang 

benar–benar mengetahui adanya transaksi penerimaan kas dari 

penerimaan jasa tunai tersebut, agar lebih jelas pertanggung 

jawabannya. Seperti pada BPK sebaiknya hanya ditotrisasi oleh 

asman PPKBL sebagai atasan kasir yang menerima uang dan 

membuat BPK, dan juga dilakukan oleh asman akuntansi dan 

anggaran sebagai atasan bagian akuntansi yang melakukan 

pencatatan kas masuk. Selain itu karena ini adalah merupakan 

prosedur penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai yang 

seharusnya dibuat seringkas mungkin agar tidak memakan 

banyak waktu. 
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e) Bukti setor bank jika hanya mendapat satu rangkap, sebaiknya 

dicopy oleh bagian kasir untuk nantinya yang asli diberikan ke 

bagian akuntansi. Hal ini berguna sebagai dokumen pendukung 

dalam melakukan pencocokan pencatatan antara kasir dan 

akuntansi.

f) Brankas sebaiknya diletakkan di ruangan lain, tidak di ruangan 

kasir yang terletak di bagian depan kantor perusahaan. Hal ini 

untuk mencegah hal–hal yang tidak diinginkan yaitu seperti 

pencurian oleh orang luar. Selain itu juga untuk melaksanakan 

unsur SPI yaitu praktik yang sehat, dimana saldo kas yang ada 

di tangan, dalam hal ini uang yang belum disetor ke bank  

harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan 

yang tidak semestinya. 

g) BPK diberi nomor urut cetak agar tidak ada kesalahan dan 

kesulitan dalam pengarsipan. Selain itu juga agar tidak 

menimbulkan dugaan hilangnya dokumen tersebut yang 

mengindikasikan terjadi penyelewengan penerimaan kas oleh 

kasir karena peneriman tersebut tidak dicatat dan dibuatkan 

bukti oleh kasir. 

Untuk lebih jelasnya mengenai rekomendasi untuk prosedur 

penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai ini dapat dilihat pada 

gambar IV.3 berikut ini. 
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2. Penerimaan Kas dari Pembayaran Piutang Usaha (dari Pembayaran 

Jasa Kredit) 

Prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha dimulai 

dari pembuatan faktur oleh dinas komersil berdasarkan daftar atau rekapan 

pemakaian atau pembelian jasa atau fasilitas yang disediakan oleh 

perusahaan. Kemudian bagian penagihan menagih ke debitur dengan 

menggunakan surat pengantar faktur. Debitur membayar ke kasir, kasir 

mencatat, lalu membuat kuitansi dan bukti penerimaan kas. Di bagian 
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akuntansi bukti penerimaan kas dicoding dan verifikasi. Yang terakhir, 

dicatat PPn keluarannya oleh unit pajak untuk pemungutan bulan 

berikutnya.  

Dalam prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha, 

unit–unit organisasi yang terkait yaitu dinas komersial, kasir, bagian 

penagihan, asman PPKBL, bagian akuntansi, asman akuntansi, manajer 

keuangan dan umum, general manager, satuan pengawas intern dan unit 

pajak. Dokumen–dokumen yang terkait dengan prosedur penerimaan kas 

dari pembayaran piutang usaha yaitu faktur penjualan, surat pengantar 

faktur (SPF) kuitansi, bukti penerimaan dan bukti setor. Dan catatan–

catatan akuntansi yang terkait dengan prosedur penerimaan kas dari 

penagihan piutang usaha adalah buku rekap penjualan kredit, buku harian 

kas, jurnal piutang, dan buku besar.  

Untuk selengkapnya mengenai prosedur ini dapat dilihat pada 

gambar IV. 4 berikut ini. 
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a. Unit Organisasi Terkait 

1) Dinas komersial 

a) Membuat FP rangkap enam berdasarkan buku rekap penjualan 

kredit yang terjadi. Buku rekap ini mencatat jumlah piutang, 

nama debiturnya, serta periode pembayarannya. 

b) Menyerahkan FP-1,2,3,4,5,6 kepada kasir 

c) Menyimpan KW-2 dan FP-3 dari kasir sebagai arsip urut 

tanggal 

2) Kasir 

a) Menerima FP–1,2,3,4,5,6 dari dinas komersial 

b) Membuat SPF satu rangkap berdasarkan FP yang dibuat dinas 

komersil 

c) Menyerahkan FP–1,2,3,4,5,6 dan SPF pada petugas penagihan 

d) Menerima FP-2,3,4,6 dari petugas penagihan 

e) Menerima uang pembayaran piutang usaha dari debitur yang 

disertai dengan FP-1 dan SPF 

f) Mencatat penerimaan kas dalam BHK 

g) Membuat KW rangkap empat 
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h) Membuat BPK rangkap tiga dan menghitung serta 

mencantumkan PPn keluaran atau pajak–pajak lain pada BPK 

i) Menyerahkan FP-1 dan KW-1 pada debitur, FP-3 dan KW-2 

pada dinas komersial, FP-2,4,6; KW-4 dan BPK-1,2,3 pada 

asman PPKBL. 

j) Menyimpan SPF dan KW-3 sebagai arsip urut tanggal 

k) Menerima BPK-2 yang sudah diotorisasi terakhir oleh Manajer 

Keuangan dan Umum dan menyimpannya sebagai arsip urut 

tanggal 

l) Menyetor ke bank, jika uang di brankas sudah melebihi Rp. 

3.500.000,- 

3) Petugas penagihan 

a) Menagih ke debitur dengan mengantarkan SPF dan FP-1 yang 

nantinya digunakan debitur untuk membayar ke kasir. 

b) Menyimpan FP-5 sebagai bukti bahwa piutang sudah dibayar 

dan sebagai arsip urut tanggal 

4) Asisten Manajer Perbendaharaan dan PKBL (asman PPKBL) 

a) Menerima FP-2,4,6; KW-4; dan BPK-1,2,3 dari kasir 

b) Mengotorisasi BPK yang dibuat kasir 

c) Menyerahkan BPK dan dokumen pendukungnya tersebut ke 

bagian akuntansi. 

5) Bagian Akuntansi 

a) Menerima FP-2,4,6; KW-4; dan BPK-1,2,3 dari dinas PPKBL 

b) Melakukan coding BPK sesuai klasifikasi akun 
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c) Melakukan verifikasi BPK berdasarkan FP-2,4,6; KW-4; dan 

BPK-1,2,3 

d) Mencatat jurnal piutang 

e) Mencatat piutang pada kartu piutang 

f) Menyerahkan FP-2,4,6; KW-4; dan BPK-1,2,3 kepada asman 

akuntansi dan manajer keuangan dan umum untuk diotorisasi. 

g) Menerima FP-6, KW-4 dan BPK-1 setelah diotorisasi Manajer 

keuangan dan umum 

h) Mencatat jurnal penerimaan kas dan posting buku besar dengan 

GLplus 

i) Menyimpan FP-6, KW-4 dan BPK-1 sebagai arsip urut tanggal. 

j) Menyimpan bukti setor dari bank, yang nantinya bukti setor ini 

akan digunakan untuk rekonsiliasi dengan pihak bank. 

6) Asisten Manajer Akuntansi dan Anggaran 

a) Menerima FP-2,4,6; KW-4; dan BPK-1,2,3 dari bagian 

akuntansi 

b) Mengotorisasi BPK berdasarkan dokumen–dokumen yang ada. 

c) Menyerahkan FP-2,4,6; KW-4; dan BPK-1,2,3 ke Manajer 

Keuangan dan Umum 

7) Manajer Keuangan dan Umum 

a) Menerima FP-2,4,6; KW-4; dan BPK-1,2,3 dari asman 

akuntansi dan anggaran 

b) Mengotorisasi BPK berdasarkan FP-2,4,6; KW-4; dan BPK-

1,2,3 
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8) General Manager (GM) 

GM bertugas untuk melakukan verifikasi FP untuk tujuan 

pengendalian intern. Dengan kata lain GM adalah pihak yang 

mengetahui adanya piutang usaha dan penagihannya. GM juga 

menyimpan salah satu faktur untuk arsip. Selain itu juga 

menyimpan FP-2 sebagai arsip urut tanggal. 

9) Satuan Pengawas Intern (SPI) 

SPI merupakan pihak dari kantor pusat yang melakukan 

pemeriksaan atau audit pada perusahaan cabang–cabang Angkasa 

Pura I dan bertanggung jawab langsung pada kantor pusat. SPI 

pada prosedur ini bertugas menyimpan faktur yang nantinya 

digunakan untuk pemeriksaan pengendalian. Selain itu juga 

menyimpan FP-4 sebagai arsip urut tanggal. 

10) Unit Pajak 

a) Menerima BPK-3 dari bagian akuntansi 

b) Mencatat PPn keluaran atau pajak–pajak lain yang telah 

dihitung oleh bagian kasir atau yang tertera pada voucher 

penerimaan, dalam buku catatan pajak. 

c) Memungut PPn keluaran atau pajak–pajak lain yang harus 

dipungut pada bulan berikutnya 

d) Menyimpan BPK-3 sebagai arsip urut tanggal. 

b. Dokumen terkait 

1) Faktur penjualan (FP) 

FP merupakan media penagihan piutang kepada debitur. FP 

ini dibuat oleh dinas komersial. FP yang dibuat ada enam rangkap 

dengan dua warna yaitu warna putih satu rangkap untuk debitur, 

sedangkan warna biru lima rangkap yang nantinya akan 
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didistribusikan ke pelanggan, dinas komersial, bagian akuntansi, 

GM, SPI, dan bagian penagihan. FP merupakan salah satu 

dokumen utama sebagai dasar untuk mencatat jurnal penjualan dan 

untuk mencatat piutang pada kartu piutang. FP juga merupakan 

dokumen pendukung BPK pada saat pencatatan jurnal penerimaan 

kas. 

2) Surat Pengantar Faktur (SPF) 

SPF merupakan surat pengantar bagi bagian penagihan untuk 

menagih piutang pada debitur–debitur. SPF dibuat oleh kasir 

dengan dasar FP yang dibuat oleh dinas komersial. SPF dibawa 

oleh bagian penagihan kepada debitur disertai dengan faktur asli. 

3) Kuitansi (KW) 

KW dalam prosedur ini merupakan tanda terima pembayaran 

piutang dari debitur sesuai jumlah piutang yang dibayar saat itu. 

KW dibuat rangkap empat oleh kasir. KW merupakan dokumen 

pendukung FP dan BPK baik pada saat pencatatan jurnal penjualan  

ataupun jurnal penerimaan kas. 

4) Bukti penerimaan kas (BPK) 

BPK pada prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang 

berfungsi untuk mencatat piutang yang dibayar oleh debitur. 

Dalam BPK juga dihitung PPn keluaran oleh kasir untuk 

pemungutan bulan berikutnya yang dilakukan oleh unit pajak. BPK 

dibuat rangkap tiga oleh bagian kasir. BPK merupakan dokumen 
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utama sebagai dasar pencatatan jurnal penerimaan kas yang juga 

dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu FP dan KW. 

 

5) Bukti setor bank 

Bukti setor bank merupakan bukti dari bank yang 

menunjukkan bagian kasir telah menyetorkan sejumlah uang 

perusahaan yang sudah melebihi batas penyimpanan di brankas 

yaitu Rp. 3.500.000,-. Bukti setor bank ini kemudian disimpan oleh 

bagian akuntansi yang nantinya digunakan untuk dokumen 

pendukung saat dilakukan rekonsiliasi dengan pihak bank. 

c. Catatan Akuntansi Terkait 

1) Buku rekap penjualan kredit (BRPK) 

BRPK ini dimiliki oleh dinas komersial yang memang digunakan 

pada saat mencatat penjualan kredit yang terjadi. Baik jumlah, 

debitur, maupun periode pembayaran. Dan pada prosedur ini 

digunakan sebagai dasar dinas komersial untuk membuat FP 

sebagai pengantar penagihan piutang ke debitur. 

2) Buku harian kas (BHK) 

Sama halnya seperti prosedur penerimaan kas tunai, pada prosedur 

penerimaan kas dari penagihan piutang usaha, BHK digunakan 

untuk mencatat pembayaran yang diterima oleh kasir. 

3) Kartu piutang 

Kartu piutang digunakan oleh bagian akuntansi untuk mencatat 

piutang debitur yang harus dibayar atau pada saat itu dilunasi, 

sesuai dengan FP yang dibuat oleh dinas komersial. 
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4) Jurnal penjualan 

Sama halnya dengan prosedur lain, penjurnalan langsung dialkukan 

dengan entry ke komputer. Jurnal yang digunakan untuk mencatat 

piutang dan pembayaran piutang usaha dari debitur yaitu sebagai 

berikut : 

a) Piutang usaha     xxx 
Pendapatan usaha     xxx 
Hutang PPn Keluaran     xxx 

(mencatat piutang usaha sesuai faktur penjualan yang masuk ke 
bagian akuntansi) 

 

b) Kas/bank        xxx 
Beban PPh Ps 23 atas pendapatan sewa ruang  xxx 
 Piutang sewa ruang     xxx 
(mencatat penerimaan uang dari debitur untuk pelunasan 
piutang, misalnya untuk sewa ruang) 
 
atau pada umumnya (jika bukan sewa ) dicatat dengan : 
 
Kas      xxx 
PPn keluaran     xxx 
 Piutang usaha      xxx 

 

5) Buku besar 

Posting buku besar juga dilakukan dengan entry ke komputer 

dengan menggunakan program GLplus. Dengan program ini, 

setelah posting buku besar kemudian dapat secara otomatis 

memproses data untuk membuat laporan keuangan. 

d. Sistem Pengendalian Intern Prosedur Penerimaan Kas dari 

Pembayaran Piutang Usaha 

1) Sistem Otorisasi 

Sistem otorisasi pada prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran piutang usaha juga dilakukan oleh tiap–tiap dinas dan 

pejabat yang berwenang. Otorisasi juga dilakukan dari personel-
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personel terkait, manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah 

sampai dengan General Manager atau Kepala Cabang.  

a) Faktur Penjualan (FP) 

Faktur dibuat oleh Dinas Komersial dan diotorisasi oleh 

Manajer Komersial dan Pengembangan Usaha sebagai 

pimpinan Dinas Komersial dan Pengembangan Usaha. 

b) Surat Pengantar Faktur (SPF) 

SPF dibuat oleh Kasir atas nama asman PPKBL dan 

diotorisasi juga oleh Asman PPKBL. SPF juga ditandatangani 

oleh staf penagihan dan juga oleh debitur nantinya saat dia 

sudah menerima FP asli dan SPF ini. 

c) Bukti Penerimaan Kas (BPK) 

Otorisasi BPK pertama dilakukan oleh Asisten Manajer 

(Asman) Perbendaharaan dan PKBL yaitu untuk otorisasi. 

Kemudian otorisasi kedua dilakukan oleh Asman Akuntansi 

dan Anggaran sekaligus melakukan kontrol akuntansi. Dan 

yang terakhir dilakukan oleh Manajer Keuangan dan Umum 

sebagai pimpinan tertinggi bagian keuangan. 

2) Prosedur Pencatatan 

a) Kode Rekening 

Untuk prosedur pencatatan pada prosedur penerimaan kas 

dari pembayaran piutang usaha, perusahaan juga menggunakan 

klasifikasi kode akun seperti pada prosedur penerimaan kas 

dari penjualan tunai. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 
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pencatatan baik dengan manual ataupun saat entry ke 

komputer. Dan juga bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data–

data perusahaan, karena hanya pihak–pihak terkait yang 

mengetahui atau mempunyai daftar kode–kode tersebut.  

Dalam kode akun untuk prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran piutang usaha, menggunakan kelompok akun 1 

yang menunjukkan komponen aktiva. Tiga digit pertama kode 

akunnya yaitu 113. Lebih spesifik lagi, untuk mencatat jenis – 

jenis piutang yang ada, misalnya untuk piutang pelayanan jasa 

penerbangan domestik, kode akunnya yaitu 113.11031.1.  

Untuk selengkapnya mengenai klasifikasi akun untuk 

penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha, dapat dilihat 

pada bagian lampiran.  

b) Faktur penjualann (FP) 

Faktur dibuat oleh dinas komersil. Pencatatan piutang 

atau penjualan kredit yang terjadi dilakukan oleh dinas 

komersial pada BRPK. Sedangkan pencatatan piutang yang 

sudah dibayar dilakukan oleh bagian akuntansi. Piutang debitur 

yang tertera pada faktur dan sudah dibayar dicatat oleh bagian 

akuntansi pada Kartu Piutang.   

Untuk FP sendiri, perusahaan mempunyai kode faktur 

sendiri yang nantinya bisa memudahkan dalam pencatatan 

Kode faktur bertujuan untuk membeda–bedakan faktur–faktur 

dari jenis piutang–piutang yang berbeda, dan juga untuk 
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mempermudah pencatatan. Kode faktur tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 X X X - X X • X X X X • X • X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
Keterangan : 

1-3 = kode lokasi kantor cabang dan kantor pusat 

4 = digit pemisah dengan tanda garis (-) 

5&6   = tahun pembuatan faktur 

7 = digit pemisah dengan tanda titik (•) 

8-11 = jenis faktur yang diambil dari kode   jurnal 

12      = digit pemisah dengan tanda titik (•) 

 13     = digit kode valuta 

 14     = digit pemisah dengan tanda titik (•) 

 15-21    = nomor faktur  

Sebagai contoh yaitu faktur dengan nomor faktur atau 

kode faktur JOG.2005.AP00.1.0000023. Faktur ini berarti 

dibuat di kantor cabang Angkasa Pura I Yogyakarta, pada 

tahun 2005, untuk mencatat pendapatan lain–lain, dalam satuan 

rupiah, dan merupaan faktur ke-23 yang dibuat pada tahun 

tersebut. 

c) Jurnal   

Prosedur pencatatan jurnal didasarkan pada BPK yang sudah 

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan yang dilampiri 

dengan dokumen pendukung BPK yang lengkap. 
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Sama halnya seperti jurnal dalam penerimaan kas dari 

penjualan tunai, jurnal dalam prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran piutang usaha juga dicatat dengan komputer, 

Selain itu juga menggunakan kode jurnal yang sudah 

ditetapkan. Misalnya untuk peneimaan kas dari pendapatan 

sewa tanah, kode jurnalnya yaitu AD05.1.  

Untuk selengkapnya mengenai kode jurnal, dapat dilihat pada 

lampiran.  

e) Bukti penerimaan kas (BPK) 

BPK dalam prosedur peneriman kas dari pembayaran piutang 

usaha juga belum bernomor urut cetak. Pengisian BPK 

dilakukan pertama oleh kasir dengan mengetikan keterangan 

transaksi dan jumlahnya dalam angka dan terbilang. Selain itu 

juga nomor BPK, nomor bank, nomor cek atau giro, nama bank 

dan lain–lain sesuai transaksinya. Kemudian dicoding oleh 

bagian akuntansi sesuai dengan kode akun serta ditulis 

jumlahnya dan diverifikasi. 

f) Kuitansi (KW) 

KW dibuat oleh pihak penerima uang  yaitu bagian kasir. KW 

ini sudah bernomor urut cetak yang sudah dibuat dari 

percetakan. Penerimaan kas dari penjualan tunai yang 

dibuatkan KW dicatat oleh kasir pada Buku Harian Kas. 
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3) Pemisahan Tugas 

Pemisahan tugas dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang 

ditetapkan dan juga sesuai dengan jumlah sumber daya manusia 

yang ada. Pada prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang 

usaha ini, terdapat bagian penagihan yang berada dalam satu dinas 

dengan bagian kasir, tetapi mempunyai tugas yang berbeda dengan 

kasir, yaitu hanya melakukan penagihan piutang ke debitur. Tetapi 

yang menerima uang pembayaran piutang tetap dilaksanakan kasir, 

karena debitur langsung membayar ke perusahaan, bisa dengan 

tunai datang langsung ke kasir, atau dengan cek, atau dengan 

transfer bank. 

Fungsi pencatatan juga terpisah dari fungsi operasional, yaitu 

bagian akuntansi yang melakukan pencatatan terpisah dari kasir. 

Selain itu unit pajak juga dipisahkan dari kasir maupun akuntansi 

karena mempunyai tugas sendiri yang terkait dengan pajak. 

4) Pengendalian Akses 

Pengendalian akses disini maksudnya pengendalian keamanan 

aset–aset perusahaan yang berhubungan dengan penerimaan kas 

dari pembayaran piutang usaha. Misalnya uang pembayaran dari 

debitur, dokumen–dokumen terkait dan lain sebagainya.  

Pengendalian akses dalam prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran piutang usaha ini kurang lebih sama dengan prosedur 

penerimaan kas dari penjualan tunai. Pengendalian akses yang 

pertama yaitu penyimpanan uang di brankas dan penyetoran ke 
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bank tiap harinya jika sudah melebihi Rp 3.500.000,-. Kedua, 

penyimpanan dokumen terkait seperti FP, SPF, KW, dan BPK 

 oleh unit–unit terkait yang berhak menyimpannya sesuai dengan 

distribusi masing–masing dokumen. Ketiga, penggunaan program 

GL plus untuk memasukkan data dan menyimpannya dan online 

hanya di bagian akuntansi dan dengan bagian–bagian terkait 

dengan penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha seperti 

dinas Perbendaharaan dan PKBL. Keempat, pemisahan ruangan 

masing–masing dinas. Dan yang terakhir, dilakukannya 

rekonsiliasi bank pada prosedur penerimaan kas dari pembayaran 

piutang usaha.  

f. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari 

Pembayaran Piutang Usaha 

1) Kebaikan 

Pada umumnya, kebaikan prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran piutang usaha kurang lebih sama dengan prosedur 

penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu, sudah ada pemisahan 

tugas dalam unit–unit organisasi terkait,  dokumen–dokumen sudah 

dibuat sesuai kebutuhan dan sesuai dengan transaksi yang terjadi, 

catatan–catatan akuntansi sudah cukup lengkap sesuai dengan 

transaksi dan sesuai dengan kebutuhan, pencatatan di bagian 

akuntansi sudah menggunakan komputer dan sudah dilakukan 

rekonsiliasi antara pihak perusahaan dengan bank. 
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Selain kelebihan–kelebihan di atas yang secara umum sama 

pada tiap–tiap prosedur, prosedur penerimaan kas dari 

pembayaraan piutang usaha juga mempunyai kelebihan khusus 

untuk prosedur ini sendiri. Kelebihan – kelebihan tersebut adalah : 

a) Bagian penagihan sudah terpisah dari kasir. Hal ini untuk 

menciptakan suatu pengendalian intern yang baik terkait 

dengan unit–unit organisasi, dimana fungsi penagihan yang 

bertanggung jawab untuk menagih piutang dari debitur 

dipisahkan dari kasir yang menerima pembayaran piutang dan 

penyetoran ke bank. 

b) Bagian akuntansi sudah terpisah dari kasir. Hal ini untuk 

menghindari kemungkinan penyalahgunaan catatan akuntansi 

untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

c) Bagian penagihan hanya melakukan penagihan berdasarkan FP 

yang dibuat dinas komersil, dan SPF yang dibuat kasir. 

d) Pembayaran piutang langsung dilakukan debitur ke kasir atau 

dari bank (transfer), sehingga menghindari kemungkinan 

adanya penyelewengan yang dilakukan petugas penagihan, 

ataupun hilangnya setorran secara tidak sengaja sehingga 

menghambat pembayaran piutang. 

e) Prosedur pencatatan sudah dilakukan dengan baik karena selain 

perusahaan telah membuat klasifikasi kode–kode akun, 

perusahaan juga membuat klasifikasi kode faktur. Dengan 

demikian data akuntansi perusahaan bisa terjamin 
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kerahasiaannya dan terhindar dari adanya kemungkinan 

penyalahgunaan data akuntansi. Klasifikasi ini juga untuk 

membeda–bedakan jenis–jenis piutang yang ada, yang 

bermacam-macam.   

f) FP, BKP, SPF, KW dan Bukti setor sudah disimpan sendiri–

sendiri oleh pihak–pihak yang berkaitan dan dipisah – pisahkan 

dalam tempat sendiri–sendiri menurut jenis dokumen dan 

tanggal dibuatnya. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan data 

perusahaan dan memudahkan pengarsipan. 

2) Kelemahan 

a) BPK perusahaan belum bernomor urut cetak, masih ditulis 

tangan oleh yang membuat BKP. Jika BKP belum diberi nomor 

urut cetak, akan memungkinkan terjadi kesalahan penulisan 

nomor urut sehingga menjadi tidak urut dan berpengaruh pada 

pencatatan dan pengarsipan. Jika BKP tidak urut nomornya 

atau terlewati satu atau beberapa nomor, maka bisa 

menimbulkan dugaan hilangnya dokumen tersebut yang 

mengindikasikan terjadi penyelewengan penerimaan kas oleh 

kasir ataupun bagian penagihan karena piutang tidak ditagih 

atau penerimaan tersebut tidak dicatat dan dibuatkan bukti oleh 

kasir karena digunakan untuk kepentingan sendiri. 

b) FP terlalu banyak dibuat rangkapnya dan didistribusikan pada 

pihak–pihak yang tidak terkait langsung dan mengetahui 

prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha. 
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Seperti misalnya FP didistribusikan pada general manager dan 

SPI pusat yang tidak terkait langsung dengan prosedur 

penerimaan kas dari piutang usaha. Hal ini sebenarnya 

merupakan pemborosan bagi perusahaan karena harus 

membuat rangkap FP yang banyak untuk pihak – pihak yan 

tidak terkait langsung dengan prosedur penerimaan kas dari 

putang usaha ini. 

c) Kasir tidak menyimpan salah satu rangkap FP. Padahal SPF 

disimpan oleh petugas penagihan, dan kasir tidak punya arsip 

yang lengkap, kecuali kuitansi, ataupun catatan piutang yang 

dibayar debitur, untuk mencocokan dengan pembayaran 

piutang debitur selanjutnya.  

d) SPF dibuat oleh kasir yang sebenarnya tidak tahu menahu 

mengenai piutang yang ada atau berkaitan langsung dengan 

penjualan kredit. Dan juga di kasir tugasnya hanyalah dalam 

hal penerimaan dan pengeluaran uang. Hal ini bisa 

mengakibatkan kesalahan dalam penagihan piutang. Selain itu 

juga menambah tugas kasir yang sebenarnya sudah terlalu 

banyak. 

e) Dokumen yang masuk bagian akuntansi yaitu BKP yang 

dilampiri  KW-4 dan FP-2,4,6 setelah dicoding dan verifikasi, 

harus keluar lagi dari bagian akuntansi untuk diotorisasi pejabat 

berwenang yang lain. Hal ini tidak efektif dan juga bisa 

menimbulkan kemungkinan dokumen hilang ditengah proses 
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otorisasi yang nantinya bisa berpengaruh pada pencatatan 

selanjutnya ataupun pengarsipan. Seharusnya bagian akuntansi 

menjadi fungsi terakhir yang melaksanakan prosedur 

penerimaan kas. 

g) Sistem otorisasi terlalu banyak dan dilakukan oleh pihak–pihak 

yang tidak terlalu terkait dengan prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran piutang ini. Misalnya otorisasi BKP yang juga 

dilakukan oleh manajer keuangan dan umum yang sebenarnya 

tidak terkait langsung pada prosedur ini, ataupun mengetahui 

proses pencatatannya. Hal ini mengakibatkan pertanggung 

jawaban terhadap penerimaan kas menjadi semu, karena 

seharusnya orang yang melakukan otorisasi adalah orang yang 

ikut bertanggung jawab terhadap penerimaan kas dari piutang 

tersebut, tidak sekedar membubuhkan tanda tangan. Selain itu, 

dengan otorisasi yang begitu banyak, mengakibatkan prosedur 

menjadi rumit dan memakan terlalu banyak waktu.  

f) Bukti setor bank, hanya ada satu rangkap untuk bagian 

akuntansi. Sedangkan di kasir sebagai pihak yang menyetor 

tidak menyimpan. Padahal bukti setor ini seharusnya disimpan 

keduanya sebagai pihak yang terkait, yang nantinya sangat 

berguna untuk pengecekan dan pencocokan pada saat 

melakukan rekonsiliasi antara kasir dengan bagian akuntansi. 
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3) Rekomendasi 

a) Distribusi dan rangkap FP sebaiknya diubah dan dikurangi. 

Bagian kasir yang bertugas menerima pembayaran piutang 

usaha sebaiknya menyimpan salah satu rangkap FP untuk arsip 

yang bisa digunakan untuk melakukan pencocokan dengan 

petugas penagihan atau fungsi lain yang terkait. Kemudian FP 

tidak perlu didistribusikan ke GM ataupun SPI karena mereka 

tidak terkait langsung dengan prosedur ini. Jika akan 

melakukan pemeriksaan rutin setahun sekali, maka GM 

ataupun SPI bisa menggunakan arsip bagian akuntansi untuk 

dicocokan dengan fungsi lain yang terkait. 

b) Untuk lebih meringkas dokumen – dokumen yang ada, dalam 

membuat bukti adanya penerimaan kas, bisa dilakukan hanya 

dengan membuat BPK saja. Dokumen KW bisa dihilangkan, 

fungsinya bisa digantikan oleh BPK. Jadi, perangkapan BPK 

ditambahkan menjadi lima kali dan distribusinya ditambahkan 

ke pelanggan atau debitur dan dinas komersial. 

c) SPF sebaiknya dibuat oleh dinas komersil yang berkaitan 

langsung dengan penjualan kredit, dan juga yang mempunyai 

buku rekap penjualan kredit. Atau dengan kata lain dinas 

komersillah yang mengetahui adanya piutang usaha tersebut. 

d) BPK sebaiknya diberi nomor urut cetak dari perusahaan agar 

tidak ada kemungkinan penyalahgunaan dokumen yang 
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nantinya berpengaruh pada pengarsipan dan pencatatan 

selanjutnya. 

e) Sistem otorisasi BPK sebaiknya hanya dilakukan oleh pihak 

yang terkait langsung dan benar–benar mengetahui adanya 

penerimaan kas dari pembayaran piutang ini. BPK tidak perlu 

diotorisasi oleh manajer keuangan dan umum yang tidak terkait 

langsung, cukup diotorisasi olah asman PPKBL sebagai atasan 

kasir yang membuat BPK dan asman akuntansi dan anggaran 

yang melakukan pencatatan. 

f) Bukti setor dari bank jika hanya mendapat satu rangkap, 

sebaiknya dicopy oleh bagian kasir untuk nantinya yang asli 

diberikan ke bagian akuntansi. Hal ini berguna sebagai 

dokumen pendukung dalam melakukan pencocokan pencatatan 

antara kasir dan akuntansi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rekomendasi untuk 

penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha, dapat dilihat pada 

gambar IV.5 berikut ini. 
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3. Pengeluaran Kas Biaya Tunai 

Prosedur pengeluaran kas biaya tunai dimulai pada saat user menyerahkan 

bukti pengeluaran pada atasannya untuk meminta penggantian biaya untuk 

kebutuhan perusahaan. Atasan user membuat memo intern yang digunakan 

sebagai permintaan pada dinas personalia dan umum agar membuat berita 

acara yang nantinya disahkan oleh manajer keuangan. Berita acara dikirim 

ke kasir untuk dibuatkan voucher yang dicoding dan diverifikasi bagian 

akuntansi serta diotorisasi oleh pihak–pihak yang berkepentingan. Setelah 

itu kasir menyiapkan pembayaran kepada  user dan bagian akuntansi 

membuat jurnal dan posting buku besar.  
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Unit organisasi yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas biaya tunai 

adalah user, atasan user,asisten manajer personalia dan umum, manajer 

keuangan, kasir, bagian akuntansi, bagian anggaran, asisten manajer 

akuntansi dan anggaran, dan asisten manajer perbendaharaan dan PKBL. 

Dokumen – dokumen yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas biaya 

tunai ini adalah bukti pengeluaran, memo intern, berita acara pengeluaran 

kas dan bukti pengeluaran kas. Dan catatan yang terkait dengan prosedur 

pengeluaran kas biaya tunai adalah buku harian kas, jurnal pengeluaran 

kas, dan buku besar. 

Untuk selengkapnya mengenai prosedur pengeluaran kas biaya tunai dapat 

dilihat pada gambar IV.6 berikut ini. 
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a. Unit Organisasi Terkait 

1) User 

User merupakan personel atau dinas yang melakukan aktivitas 

perusahaan yang mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya. 

Misalnya user yang membutuhkan peralatan kantor. Disini user 

bisa saja telah mengeluarkan uang sehingga meminta penggantian 

biaya dari perusahaan, atau bisa juga user meminta perusahaan 

mengeluarkan uang untuk membayar pengeluaran yang akan 

dilakukan. Dalam hal user meminta penggantian biaya, user 

mempunyai tugas untuk menyerahkan BP kepada atasannya. 

2) Atasan user 

Atasan user adalah seorang manajer yang memimpin dinas tempat 

user bertugas, misalnya Manajer Operasi. Atasan user ini bertugas: 

a) Menerima BP dari user 

b) Membuat MI satu rangkap 

c) Menjadi orang pertama yang menyetujui adanya pengeluaran 

kas tersebut atau dengan kata lain bertanggung jawab terhadap 

isi MI dengan membubuhkan tanda tangan pada memo intern 

tersebut (otorisasi) 

d) Menyerahkan MI dan BP pada asman personalia dan umum 

 

3) Asisten Manajer Personalia dan Umum 

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



109

Asman Personalia dan Umum merupakan manajer dinas personalia 

dan umum, dibawah manajer keuangan dan umum, yang 

mempunyai tugas : 

a) Menerima MI dan BP dari atasan user 

b) Membuat BAPK berdasarkan MI dan BP dari user dan 

atasannya. 

c) Mengotorisasi BAPK 

d) Menyerahkan BAPK pada manajer keuangan dan umum. 

4) Manajer Keuangan dan Umum 

Manajer keuangan dan umum merupakan pimpinan dan divisi 

personalia dan umum yang dalam prosedur ini bertugas : 

a) Mengesahkan BAPK. Atau dengan kata lain menyetujui adanya 

transaksi atau aktivitas yang menyebabkan pengeluaran kas 

tersebut. 

b) Menerima BP, MI, BAPK dan BPK-1,2,3 dari asman akuntansi 

dan anggaran 

c) Melakukan otorisasi BPK berdasarkan BP, MI, BAPK 

5) Kasir 

a) Menerima BAPK, MI dan BP dari dinas personalia dan umum, 

atau langsung diantarkan oleh user. 

b) Membuat BPK tiga rangkap berdasarkan BAPK, MI dan BP  

c) Menyerahkan BPK-1,2,3 pada bagian akuntansi 

d) Menerima BAPK, MI, BP dan BPK-1,2,3 yang sudah 

diotorisasi 

e) Menyerahkan BPK-1, BAPK, MI, dan BP pada bagian 

akuntansi, dan BPK-3 pada bagian anggaran 
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f) Menyiapkan uang untuk pembayaran pada user sesuai jumlah 

yang tercatat dalam BP atau BAPK. 

g) Mencatat pengeluaran kas pada BHK. 

h) Menyimpan BPK-2 sebagai arsip urut tanggal. 

6) Bagian akuntansi 

a) Menerima BAPK, MI, BP dan BPK-1,2,3 dari kasir. 

b) Melakukan coding BPK sesuai dengan klasifikasi kode akun 

yang ada. 

c) Melakukan verifikasi BPK berdasarkan BAPK, MI, dan BP 

d) Menyerahkan BPK–1,2,3 dan lampirannya ke bagian anggaran 

untuk kontol anggaran. 

e) Menerima BAPK, MI, BP dan BPK-1 dari kasir 

f) Mencatat jurnal pengeluaran kas dan posting ke buku besar, 

kesemuanya dengan mengentry ke komputer. 

g) Menyimpan BAPK, MI, BP dan BPK-1 sebagai arsip urut 

tanggal. 

7) Bagian anggaran 

a) Menerima BPK–1,2,3, BAPK, MI, dan BP dari bagian 

akuntansi 

b) Melakukan kontrol anggaran terhadap jumlah pengeluaran 

yang terjadi. Kontrol anggaran ini dilakukan dengan 

menghitung apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

anggaran dan tidak melebihi anggaran yang ada. Secara teknis, 

bagian anggaran membubuhkan hitung–hitungan anggaran 
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tersebut pada salah satu dokumen pengeluaran dengan tulisan 

tangan ataupun menggunakan stempel anggaran yang diparaf. 

c) Menyerahkan BPK–1,2,3, BAPK, MI, dan BP ke asman 

akuntansi dan anggaran, asman PPKBL dan Manajer keuangan 

dan umum untuk meminta otorisasi voucher. 

d) Menyimpan BPK-3 sebagai arsip urut tanggal. 

8) Asisten Manajer Akuntansi dan Anggaran 

a) Menerima BPK–1,2,3, BAPK, MI, dan BP dari bagian 

anggaran 

b) Mengotorisasi BPK sekaligus melakukan kontrol akuntansi 

9) Asisten Manajer Perbendaharaan dan PKBL 

a) Menerima BPK–1,2,3, BAPK, MI, dan BP setelah diotorisasi 

manajer keuangan dan umum 

b) Mengotorisasi BPK 

c) Menyerahkan BPK–1,2,3, BAPK, MI, dan BP pada kasir. 

b. Dokumen Terkait 

1) Bukti pengeluaran (BP) 

BP ini adalah tanda telah terjadi transaksi. BP ini digunakan 

untuk mengetahui jumlah pengeluaran dan dikeluarkan oleh siapa, 

atau dengan kata lain, sebagai tanda keabsahan pengeluaran. BP ini 

misalnya nota-nota, bukti pembayaran berobat karyawan, dan 

sebagainya. BP ini nantinya akan dibawa user ke atasannya sebagai 

dasar untuk membuat berita acara agar perusahaan mengeluarkan kas 
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untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan user. BP salah satu 

dokumen pendukung sebagai dasar mengotorisasi BPK 

2) Memo intern (MI) 

MI merupakan media komunikasi intern di dalam perusahaan 

yang merupakan surat permohonan pembuatan berita acara untuk 

penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh atasan user atau 

permohonan biaya untuk keperluan perusahaan. MI dibuat oleh 

atasan dari user yang membutuhkan biaya tersebut, misalnya untuk 

pembelian peralatan kantor dan ditujukan kepada Asman Personalia 

dan Umum. MI adalah salah satu dokumen pendukung sebagai dasar 

mengotorisasi BPK 

3) Berita acara pengeluaran kas (BAPK) 

BAPK merupakan pertanggung jawaban manajer sebagai 

penanggung jawab biaya. BAPK ini merupakan permohonan agar 

pihak perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya yang 

telah dikeluarkan. Dan ini dipertanggung jawabkan oleh yang 

membutuhkan (user) serta atasannya dengan membubuhkan tanda 

tangan pada berita acara tersebut selain asman personalia dan umum 

yang membuatnya. BAPK juga merupakan salah satu dokumen 

pendukung sebagai dasar mengotorisasi BPK. 

4) Bukti pengeluaran kas (BPK) 

BPK adalah bukti transaksi intern perusahaan yang sah, dalam 

hal ini pengeluaran kas biaya tunai, sebagai dasar pencatatan untuk 

pengeluaran uang perusahaan setelah disetujui atau diotorisasikan 

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



113

oleh pihak–pihak yang berwenang. BPK adalah dokumen utama 

sebagai bukti kas keluar yang dibuat dengan dasar MI, BAPK dan 

KW. BPK sendiri menjadi dasar pencatatan jurnal pengeluaran kas. 

c. Catatan Akuntansi Terkait 

1) Buku harian kas (BHK) 

Dalam prosedur pengeluaran kas untuk biaya tunai, BHK berfungsi 

untuk mencatat setiap pengeluaran kas yang terjadi yang digunakan 

untuk melakukan pembayaran terhadap user atau pihak–pihak luar 

perusahaan yang melakukan transaksi dengan perusahaan. Buku ini 

dipegang oleh  kasir. 

2) Jurnal pengeluaran kas (JPK) 

Perusahaan tidak mempunyai daftar jurnal, jadi dalam melakukan 

pencatatan langsung dientry ke komputer dengan program GLplus. 

Jurnal untuk mencatat pengeluaran kas biaya tunai yaitu : 

Biaya - biaya     xxx 
Kas/bank      xxx 

(mencatat pengeluaran kas biaya tunai) 
 

3) Buku besar 

Buku besar adalah himpunan dari akun–akun biaya yang 

berhubungan dengan pengeluaran kas biaya tunai, yang digunakan 

sebagaimana diatur dalam daftar akun. Posting buku besar juga 

dilakukan dengan entry ke komputer dengan program GLplus. 

d. Sistem Pengendalian Intern Prosedur Pengeluaran Kas Biaya 

Tunai 

1) Sistem Otorisasi 

Sistem otorisasi dokumen pada prosedur pengeluaran kas biaya 

tunai kurang lebih sama dengan prosedur–prosedur sebelumnya, 

yaitu dilakukan oleh personel yang membuat dokumen, atasannya, 

sampai dengan kepala divisinya. 
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a) Memo Intern (MI) 

MI dibuat oleh dinas dimana user bertugas dan yang 

membutuhkan barang atau dana. Jadi MI diotorisasi oleh atasan 

user sebagai pihak yang bertanggung jawab adanya biaya yang 

harus dikeluarkan perusahaan. 

b) Berita Acara Pengeluaran Kas (BAPK) 

BAPK diotorisasi oleh Dinas Personalia dan Umum sebagai 

pihak yang membuat, lebih tepatnya Asman Personalia dan 

Umum. Setelah itu sebagai penanggung jawab tertinggi adanya 

pengeluaran kas, berita acara diotorisasi oleh Manajer 

Keuangan dan Umum. 

c) Bukti pengeluaran kas (BPK) 

Pada prosedur pengeluaran kas biaya tunai, otorisasinya sedikit 

berbeda dari prosedur penerimaan kas. Pertama, BPK 

diotorisasi lebih dahulu oleh Asman Akuntansi dan Anggaran, 

terkait dengan adanya kontrol anggaran dan kontrol akuntansi. 

Setelah itu BPK diotorisasi oleh Manajer Keuangan dan 

Administrasi. Dan yang terakhir diotorisasi oleh Asman 

Perbendaharaan dan PKBL karena BPK tersebut akan 

dikembalikan ke kasir untuk arsip maupun  didistribusikan. 

BPK ini diotorisasi atas dasar dokumen pendukung yang ada 

yaitu MI, BP dan BAPK. 

2) Prosedur Pencatatan 

a) Kode Akun 
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Pada prosedur pengeluaran kas biaya tunai ini juga 

mengunakan klasifikasi kode akun sama seperti prosedur 

lainnya. Dalam kode akun untuk prosedur pengeluaran kas 

biaya tunai, menggunakan kelompok akun 4 atau 5 yang 

menunjukkan komponen pendapatan atau beban (lihat tabel 

IV.1). Misalnya, untuk mencatat biaya tunjangan karyawan, 

tiga digit pertama kode akunnya yaitu 431. Lebih spesifik lagi, 

misalnya untuk mencatat biaya untuk membeli obat karyawan,  

kode akunnya yaitu 431.09010.1 

Untuk selengkapnya mengenai kode akun dalam prosedur 

pengeluaran kas biaya tunai, dapat dilihat pada bagian 

lampiran. 

b) Jurnal dan buku besar 

Sama seperti prosedur–prosedur lainnya, untuk penjurnalan dan 

posting buku besar sampai membuat laporan keuanga, 

dilakukan dengan memasukkan data ke komputer dan 

memprosesnya dengan program GLplus. Selain itu, pencatatan 

dalam jurnal kas keluar ini didasarkan pada bukti kas keluar 

yaitu BPK yang sudah diotorisasi oleh pejabat – pejabat yang 

berwenang. 

c) Buku Harian Kas (BHK) 

Pengeluaran kas yang terjadi dituliskan di dalam BHK oleh 

kasir disaat telah menyerahkan uang atau cek untuk membayar. 

d) Memo Intern (MI) 

MI dibuat oleh atasan user berdasarkan BP. MI hanya 

berupatulisan tangan ataupun ketik pada suatu kertas kosong 

yang memang sudah disediakan perusahaan sebagai media 

komunikasi antar dinas – dinas dalam perusahaan. 

e) Berita Acara Pengeluaran Kas (BAPK) 
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Pembuatan BAPK didasarkan pada MI dari dinas user dan juga 

BP yang ada jika pengeluaran kas digunakan untuk mengganti 

suatu biaya. 

f) Bukti Pengeluaran Kas (BPK) 

BPK dibuat hanya berdasarkan MI , BP, dan BAPK yang telah 

disahkan oleh Manajer Keuangan dan Umum. Pengisian BPK 

pada prosedur pengeluaran kas biaya tunai dilakukan pertama 

oleh kasir dengan mengetikan keterangan transaksi dan 

jumlahnya dalam angka dan terbilang. Serta nomor BPK, 

nomor bank, nomor cek atau giro, nama bank dan lain – lain 

sesuai transaksinya. Kemudian dicoding oleh bagian akuntansi 

sesuai dengan kode akun serta ditulis jumlahnya dan 

diverifikasi. 

3) Pemisahan Tugas 

Unit–unit organisasi terkait dalam prosedur pengeluaran kas biaya 

tunai ini sudah melakukan tugasnya sendiri–sendiri sesuai dengan 

yang ditetapkan perusahaan. Bagian kasir yang pada prosedur ini 

juga bertugas mengeluarkan uang, terpisah dari bagian akuntansi 

yang melakukan pencatatan. Selain itu juga terpisah dari bagian 

anggaran yang melakukan kontrol anggaran. 

Kasir, walaupun dalam prosedur penerimaan kas sudah bertugas 

untuk menerima dan menyimpan uang, pada prosedur pengeluaran 

kas biaya tunai ini juga bertugas untuk mengeluarkan uang dan 

mencatatnya.  

Walaupun permintaan pengeluaran kas untuk berbagai kebutuhan 

bisa dilakukan oleh dinas manapun dalam perusahaan, berita acara 

pengeluaran kas (BAPK) tetap dikeluarkan oleh dinas personalia 

dan umum dengan dasar memo intern (MI) dari atasan dinas yang 

melakukan transaksi pengeluaran tersebut. Hal ini dikarenakan 

memang dinas personalia dan umum yang mempunyai tugas untuk 

pengadaan barang dan jasa serta penyiapan fasilitas umum 

perkantoran, termasuk memenuhi kebutuhan karyawan. 
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4) Pengendalian Akses 

Pengendalian akses dalam prosedur pengeluaran kas biaya tunai ini 

dilihat dari pengeluaran uang yang dilakukan. Kasir hanya bisa 

mengeluarkan uang jika ada dokumen–dokumen pendukung yang 

dapat dijadikan dasar yaitu seperti adanya BP, MI dan juga BAPK 

dari dinas personalia dan umum. Selain itu, seperti pada prosedur 

penerimaan kas, pada prosedur pengeluaran kas juga dilakukan 

rekonsiliasi dengan bank. 

Pengendalian akses yang lain yaitu dokumen–dokumen dan 

catatan–catatan akuntansi yang ada disimpan sendiri–sendiri oleh 

unit–unit organisasi terkait sesuai dengan distribusinya,  

penggunaan kode–kode dalam pencatatan, dan juga pencatatan 

dengan menggunakan komputer, dilakukan dengan tujuan salah 

satunya menjaga kerahasiaan data–data perusahaan. 

e. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Prosedur Pengeluaran Kas 

Biaya Tunai 

1) Kebaikan  

Prosedur ini juga memiliki kebaikan secara umum seperti 

prosedur–prosedur lain yaitu seperti sudah ada pemisahan tugas 

dalam unit–unit organisasi terkait sehingga meminimalisasi 

perangkapan tugas, dokumen–dokumen sudah dibuat sesuai 

kebutuhan dan sesuai dengan transaksi yang terjadi, catatan–

catatan akuntansi sudah cukup lengkap sesuai dengan transaksi dan 

sesuai dengan kebutuhan, pencatatan atau penjurnalan oleh bagian 

akuntansi sudah menggunakan program komputer, dan sudah 

dilakukan rekonsiliasi antara pihak perusahaan dengan bank. 
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Selain kelebihan–kelebihan di atas, prosedur pengeluaran kas 

biaya tunai juga mempunyai kebaikan khusus untuk prosedur ini 

sendiri. Kebaikan  tersebut adalah: 

a) Pada prosedur pengeluaran kas biaya tunai ini sudah 

melibatkan semua dinas–dinas yang terkait, dimana tugas–

tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan. Misalnya 

dinas personalia dan umum yang membuat BAPK karena dinas 

ini yang mempunyai tugas untuk pengadaan barang dan jasa 

kebutuhan perusahaan, dan juga pemenuhan fasilitas umum 

perkantoran termasuk yang dibutuhkan masing–masing 

karyawan. 

b) MI dibuat hanya berdasarkan BP, BAPK hanya dibuat 

berdasarkan MI dan BP, dan BPK dibuat atas dasar MI, BP, 

dan BAPK. Sehingga dengan demikian mencegah 

kemungkinan terjadinya pengeluaran fiktif dengan 

menggunakan dokumen fiktif. 

c) Kasir hanya mengeluarkan uang dengan dasar MI, BAPK dan 

BP yang ada. 

d) Pengeluaran kas sudah mendapat otorisasi pejabat yang 

berwenang, yang ditunjukkan dengan adanya  otorisasi pada 

dokumen utama yaitu BPK. 

e) Pencatatan dalam jurnal sudah berdasarkan pada dokumen 

utama yaitu BPK yang sudah diotorisasi pejabat–pejabat 
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berwenang dan disertai dengan dokumen pendukung yang 

lengkap. 

2) Kelemahan 

a) BPK belum bernomor urut cetak.  Jika BPK belum diberi 

nomor urut cetak, akan memungkinkan terjadi kesalahan 

penulisan nomor urut sehingga menjadi tidak urut dan 

berpengaruh pada pencatatan dan pengarsipan. Jika BPK tidak 

urut nomornya atau terlewati satu atau beberapa nomor, maka 

bisa menimbulkan dugaan hilangnya dokumen tersebut yang 

mengindikasikan terjadi penyelewengan pengeluaran kas oleh 

kasir karena pengeluaran tersebut tidak dicatat dan dibuatkan 

bukti oleh kasir. Atau bisa juga BPK digunakan dua kali oleh 

kasir untuk pengeluaran yang sama untuk kepentingan pribadi. 

b) Dokumen utama berupa BPK dan dokumen pendukung lainnya 

sebagai bukti kas keluar belum diberi tanda “lunas” oleh bagian 

kasir saat sudah terjadi pengeluaran kas. Hal ini bisa 

memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dokumen oleh 

bagian pengeluaran kas seperti misalnya dokumen–dokumen 

tersebut bisa digunakan dua kali oleh kasir sebagai salah satu 

cara penyelewengan kas. 

c) Unit–unit organisasi yang membuat dokumen, ada yang tidak 

menyimpan rangkap dokumen tersebut sebagai arsip. Ini 

dikarenakan masing–masing dokumen tersebut hanya dibuat 

satu rangkap. Misalnya atasan user tidak manyimpan MI , dan 
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asman personalia dan umum tidak menyimpan BAPK. Padahal 

keduanya adalah pihak yang membuat dokumen tersebut. 

Padahal penyimpanan salah satu rangkap dokumen oleh pihak 

yang membuat sangat bermanfaat untuk penelusuran atau 

pengecekan kembali jika suatu saat terjadi kesalahan pada 

pelaksanaan prosedur. Selain itu juga sebagai 

pertanggungjawaban pihak yang membuat dokumen tersebut. 

d) Dokumen yang masuk bagian akuntansi yaitu BPK yang 

dilampiri  BP, MI, dan BAPK setelah dicoding dan verifikasi, 

harus keluar lagi dari bagian akuntansi untuk diotorisasi pejabat 

berwenang yang lain. Hal ini tidak efektif dan juga bisa 

menimbulkan kemungkinan dokumen hilang ditengah proses 

otorisasi yang nantinya bisa berpengaruh pada pencatatan 

selanjutnya ataupun pengarsipan. Seharusnya bagian akuntansi 

menjadi fungsi terakhir yang melaksanakan prosedur 

penerimaan kas. Seharusnya bagian akuntansi menjadi fungsi 

terakhir yang melaksanakan prosedur penerimaan kas. 

e) Aliran dokumen terlalu rumit, karena semua dokumen yang ada 

harus melampiri BPK. Hal ini bisa mengakibatkan 

penumpukan dokumen di bagian akuntansi sedangkan di 

bagian lain yang seharusnya menyimpan dokumen tersebut 

malah tidak menyimpanya sebagai arsip. 

f) Sistem otorisasi terlalu banyak dan dilakukan oleh pihak–pihak 

yang sebenarnya tidak terkait langsung dan mengetahui 
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prosedur pengeluaran kas biaya tunai. Misalnya otorisasi BPK 

dan BAPK  yang juga dilakukan oleh manajer keuangan dan 

umum yang sebenarnya tidak terkait langsung pada prosedur 

ini, ataupun mengetahui proses pencatatannya. Hal ini 

mengakibatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran  

kas menjadi semu, karena seharusnya orang yang melakukan 

otorisasi adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap 

pengeluaran kas, tidak sekedar membubuhkan tanda tangan. 

Selain itu, dengan otorisasi yang begitu banyak, mengakibatkan 

prosedur menjadi rumit dan memakan terlalu banyak waktu.  

3) Rekomendasi 

a) BPK diberi nomor urut cetak agar tidak terjadi penyalahgunaan 

dokumen dan juga tidak ada kesalahan dalam pengarsipan. 

b) Sebaiknya dokumen utama berupa BPK dan dokumen 

pendukung lainnya sebagai bukti kas keluar diberi tanda 

“lunas” oleh bagian kasir saat sudah terjadi pengeluaran kas, 

agar dokumen–dokumen tersebut tidak bisa dipergunakan dua 

kali oleh bagian kasir atau pihak–pihak lain yang terkait. 

c) BAPK dibuat atau digandakan rangkap tiga oleh dinas 

personalia dan umum, lebih tepatnya bagian pengadaan,  

sehingga nantinya bisa dijadikan arsip bagi unit–unit terkait 

yaitu bagian pengadaan sendiri, bagian kasir yang 

mengeluarkan uang, dan bagian akuntansi yang melakukan 

pencatatan. Untuk bagian pengadaan sebagai pihak yang 
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membuat BAPK, hal ini sangat bermanfaat karena bisa 

digunakan untuk mempermudah penelusuran kembali dokumen 

jika sewaktu–waktu terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 

prosedur pengeluaran kas.  

d) Sistem otorisasi sebaiknya hanya dilakukan oleh pihak – pihak 

yang terkait langsung dan mengetahui prosedur pengeluaran 

kas biaya tunai ini. Untuk otorisasi BPK sebaiknya hanya 

dilakukan oleh asman PPKBL sebagai atasan kasir yang 

membuat BPK dan oleh asman akuntansi dan anggaran sebagai 

atasan bagian akuntansi yang melakukan pencatatan. 

Sedangkan untuk otorisasi BAPK cukup dilakukan oleh asman 

personalia dan umum saja sebagai pihak yang membuat. Selain 

itu juga untuk memperlihatkan pihak yang bertanggung jawab 

terhadap pengeluaran kas ini. 

e) Aliran dokumen dibuat lebih ringkas yaitu BP didistribusikan 

sampai dengan dinas personalia dan umum yang membuat 

BAPK. Setelah itu yang didistribusikan ke pihak lain dan 

nantinya disimpan bagian akuntansi sebagai arsip hanya BAPK 

dan MI yang telah diotorisasi asman personalia dan umum. Hal 

ini agar tidak terjadi penumpukan dokumen di bagian 

akuntansi, dan juga karena BAPK sudah berisi informasi yang 

ada di dalam BP. 

f) Sebaiknya dokumen–dokumen yang sudah masuk bagian 

akuntansi tidak dikeluarkan lagi agar tidak terjadi 

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



123

penyalahgunaan atau hilangnya dokumen. Jadi bagian 

akuntansi adalah fungsi terakhir yang memproses dokumen–

dokumen tersebut. 

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pengeluaran kas biaya 

tunai dapat dilihat pada gambar IV.7 sebagai berikut ini. 
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4. Pengeluaran Kas Biaya Investasi (untuk Pembelian Aktiva tetap) 

Prosedur ini sebenarnya merupakan prosedur pengeluaran kas untuk 

pembelian aktiva tetap yang dilakukan perusahaan. Prosedur ini disebut 

biaya investasi karena dalam pembelian aktiva tetap, perusahaan mencari 

investor terlebih dahulu dengan mengadakan lelang, setelah itu baru 

melakukan pembayaran pembelian aktiva tetap tersebut kepada investor 

atau pemenang tender. Untuk penelitian ini diasumsikan bahwa prosedur 

pengeluaran kas untuk pembelian aktiva tetap berjumlah antara Rp. 

2.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-, sehingga untuk pemegang 

wewenang atau keputusan untuk otorisasi atau mengeluarkan cek dipegang 

oleh Manajer Keuangan dan Umum. Diatas jumlah tersebut, segala 

prosedur harus diketahui oleh General Manager dan harus menggunakan 

surat perintah kerja (SPK). 

Unit–unit organisasi yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas biaya 

investasi yaitu user dan atasanya, unit ST, manajer keuangan dan umum, 

bagian lelang, pemenang tender, bagian pengadaan, bagian anggaran, 

asman akuntansi dan anggaran, asman PPKBL, bagian akuntansi dan kasir. 
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Dokumen–dokumen terkait yaitu Nota Pemesanan Barang, Surat 

Permintaan Pengadaan, Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa, Bukti 

Pengeluaran Kas, Surat Permintaan Pembayaran, Kuitansi, faktur pajak 

dan cek. Dan catatan–catatan akuntansi yang terkait pada umumnya sama 

dengan prosedur–prosedur lain yaitu buku harian kas, jurnal pengeluaran 

kas biaya investasi dan buku besar. Prosedur selengkapnya dapat dilihat 

pada gambar IV. 8 berikut ini. 

 

a. Unit Organisasi Terkait 
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1) User 

User merupakan pihak, baik individu ataupun dinas dalam 

perusahaan yang meminta pembelian atau memesan aktiva tetap, 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan atasan user adalah 

pihak yang mengesahkan NPB yang dibuat unit ST. 

2) Unit Spesifikasi Teknis (ST) 

Unit ST adalah unit yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan 

barang dari masing–masing dinas. Unit ST ini ada di tiap–tiap 

dinas. Pada prosedur pengeluaran kas biaya investasi, unit ST 

bertugas untuk : 

a) membuat NPB sesuai permintaan dari user.

b) Menyerahkan NPB pada  atasan user untuk diotorisasi yang 

nantinya diserahkan atasan user ke Manajer Keuangan dan 

Umum. 

Tetapi disini Unit ST hanya merupakan perantara antara user dari 

dinas–dinas ke bagian lain yang lebih berwenang menyediakan 

kebutuhan barang dari user, misalnya bagian lelang atau 

pengadaan. Dengan kata lain, unit ST melakukan prosedur untuk 

melakukan pembelian aktiva tetap atau pemesanan, tetapi yang 

bertugas untuk menerima barang adalah fungsi pengadaan. 

3) Manajer Keuangan dan Umum 

a) Menerima  NPB dari atasan user 

b) Mengotorisasi NPB, dengan kata lain adalah yang menyetujui 

adanya pemesanan barang tersebut 

c) Menyerahkan NPB pada bagian lelang, dengan kata lain 

memerintahkan bagian lelang untuk melakukan lelang baran 

investasi. 
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d) Menerima SPP yang dibuat bagian pengadaan dan 

mengotorisasi SPP tersebut. 

e) Menerima BAPBJ-4, NPB, SPP, SPPb, FPj dan BPK-1,2,3 dari 

asman akuntansi dan anggaran 

f) Mengotorisasi BPK 

4) Bagian Lelang 

Bagian lelang tidak tergambar dalam struktur organisasi 

karena hanya merupakan panitia yang dibentuk oleh perusahaan 

yang bertugas hanya pada saat adanya lelang untuk pembelian 

aktiva tetap, sifatnya permanen, dan terdiri dari empat unit 

organisasi yaitu Unit ST, Bagian Akuntansi, Anggaran dan bagian 

Pengadaan. Bagian Lelang nantinya akan memilih investor dengan 

harga terendah. Bagian lelang ini mempunyai tugas : 

a) Menerima NPB dari unit ST yang sudah diotorisasi manajer 

keuangan dan umum 

b) Melakukan lelang barang yang hendak dibeli oleh perusahaan 

dan mencari investor untuk barang tersebut 

 

5) Pemenang Tender (Investor) 

Pemenang tender adalah pihak yang memenangkan lelang 

yang dilakukan perusahaan, biasanya dipilih perusahaan dengan 

harga terendah. Pemenang tender ini nantinya akan membiayai 

pembelian aktiva, yang berarti perusahaan nantinya harus 
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mengeluarkan uang untuk pembelian aktiva dan membayar kepada 

pemenang tender. Pemenang tender ini, terkait dengan pembayaran 

yang akan dilakukan perusahaan, akan melakukan : 

a) Menerima pemberitahuan secara lesan dari perusahaan bahawa 

barang sudah diterima 

b) Membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPPb) yang 

ditujukan untuk perusahaan. 

c) Menerima pembayaran (cek) dari perusahaan 

d) Mengirimkan FPj pada perusahaan 

e) Membuat KW saat menerima pembayaran dari perusahaan 

f) Menyerahkan KW pada perusahaan yang nantinya akan 

diserahkan ke unit–unit organisasi perusahaan yaitu KW-1 

untuk kasir, KW-2 untuk bagian akuntansi, dan KW-3 untuk 

bagian pengadaan. 

g) Menyimpan KW-4 sebagai bukti pembayaran. 

6) Bagian Pengadaan 

Bagian pengadaan ini bertanggung jawab terhadap 

penyediaan atau pengadaan barang–barang yang dibutuhkan 

perusahaan dan yang menerima barang saat sudah datang ke 

perusahaan. Bagian ini bertugas untuk : 

a) Menerima NPB dari bagian lelang, setelah dilakukan lelang 

b) Membuat SPP satu rangkap 
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c) Menyerahkan SPP pada bagian anggaran, manajer keuangan 

dan umum, asman akuntansi dan anggaran , dan asman PPKBL 

untuk otorisasi dan kontrol anggaran 

d) Menerima kembali BAPBJ-2, SPP dan NPB dari dinas PPKBL 

e) Membuat BPK rangkap tiga 

f) Menerima SPPb dan FPj dari pemenang tender  

g) Menyerahkan BPK, SPPb, NPB, SPP, FPj dan BAPBJ-2 pada 

bagian akuntansi 

h) Menyimpan KW-3 sebagai arsip urut tanggal 

7) Bagian Anggaran 

a) Membuat anggaran untuk pembelian barang investasi yaitu 

dengan menuliskan hitung – hitungan anggaran dengan stempel 

anggaran pada SPP ( kontrol anggaran) 

b) Menyimpan BAPBJ-3 dan BPK-3 sebagai arsip urut tanggal. 

8) Asisten Manajer Akuntansi dan Anggaran 

a) Menerima SPP dan NPB yang sudah diotorisasi manajer 

keuangan dan umum 

b) Mengotorisasi Surat Permintaan Pengadaan (SPP) 

c) Menerima BAPBJ-1, NPB, SPP, SPPb, FPj dan BPK-1,2,3 dari 

bagian akuntansi  

d) Mengotorisasi BPK 

e) Menyerahkan BAPBJ-1, NPB, SPP, SPPb, dan BPK-1,2,3 pada 

Manajer Keuangan dan Umum 

9) Asisten Manajer Perbendaharaan dan PKBL 
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a) Menerima NPB dan SPP 

b) Mengotorisasi SPP 

c) Membuat BAPBJ rangkap empat saat barang yang dipesan 

sudah datang 

d) Menyimpan BAPBJ-4 sebai arsip urut tanggal 

e) Menerima BAPBJ-1, NPB, SPP, SPPb, FPj dan BPK-1,2,3 

setelah diotorisasi oleh manajer keuangan dan umum 

f) Mengotorisasi BPK 

g) Menyerahkan BPK-1 untuk bagian akuntansi, BPK-2 untuk 

kasir dan BPK-3 untuk bagian anggaran. 

10) Bagian Akuntansi 

a) Menerima BAPBJ-1 dari dinas PPKBL 

b) Melakukan entry jurnal pembelian (jurnal BAPBJ) 

c) Menerima SPPb, NPB, SPP, FPj dan BPK –1,2,3 dari bagian 

pengadaan 

d) Melakukan coding BPK sesuai dengan klasifikasi akun yang 

ditetapkan perusahaan 

e) Melakukan verifikasi BPK 

f) Menyerahkan BAPBJ-1, SPP, NPB, SPPb FPj dan BPK–1,2,3  

ke asman akuntansi dan anggaran 

g) Menerima kembali  BAPBJ-1, SPP, NPB, dan BPK-1 setelah 

diotorisasi asman PPKBL 

h) Menerima SPPb dari kasir 
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i) Melakukan entry jurnal pengeluaran kas dan posting buku

besar dengan program GLplus 

j) Menyimpan BAPBJ –1 , NPB, SPP, SPPb dan BPK-1 sebagai 

arsip urut tanggal 

k) Menerima KW-2 dari pemenang tender 

l) Menyimpan KW-2 sebagai arsip urut tanggal 

11) Kasir 

a) Menerima SPPb pemenang tender setelah diotorisasi asman 

PPKBL 

b) melakukan pembayaran kepada pemenang tender dengan 

mengeluarkan cek yang ditandatangani oleh GM atau Manajer 

Keuangan dan Umum. 

c) Menyerahkan SPPb ke bagian akuntansi  

d) Menerima BPK-2 dari unit pajak  

e) Mencatat pengeluaran pada buku harian kas 

f) Menerima KW-1 dari pemenang tender 

g) Menyimpan BPK-2 dan KW-1 sebagai arsip urut tanggal. 

12) Unit Pajak 

Unit pajak bertugas untuk mencatat pajak – pajak yang terkait 

dengan pembelian aktiva tetap seperti  PPn masukan, yang sudah 

dihitungkan oleh bagian yang membuat BPK dan yang tercantum 

dalam FPj dengan tujuan untuk pemungutan bulan berikutnya. 

b. Dokumen Terkait 

1) Nota Pemesanan Barang (NPB) 
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NPB merupakan tanda bukti bahwa user membutuhkan 

barang  dan telah melaporkan atau memesan kepada Unit ST 

dinasnya. NPB dibuat oleh Unit ST dalam dinas tempat user 

bertugas. NPB merupakan salah satu dokumen pendukung untuk 

mengotorisasi BPK.  

2) Surat Permintaan Pengadaan (SPP) 

SPP merupakan surat permintaan pengadaan barang dari user 

kepada Unit ST dinasnya atau kepada perusahaan, yang  berisi 

mengenai barang yang dipesan atau diminta, jumlah satuannya dan 

juga jumlah harganya. SPP ini dibuat oleh bagian pengadaan 

dengan dasar NPB. SPP merupakan salah satu dokumen 

pendukung untuk mengotorisasi BPK 

3) Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa (BAPBJ) 

BAPBJ merupakan media untuk mencatat saat barang sudah 

datang atau diterima oleh perusahaan. Ditanda tangani oleh 

perusahaan pemasok barang dan juga pihak perusahaan yang 

menerima barang yaitu dinas Perbendaharaan & PKBL. BAPBJ 

merupakan dokumen utama sebagai dasar untuk mencatat jurnal 

BAPBJ. BAPBJ dibuat dengan dasar NPB dan SPP. 

 

4) Bukti Pengeluaran Kas (BPK) 

BPK adalah bukti transaksi intern perusahaan yang sah 

sebagai dasar percatatan untuk pengeluaran uang perusahaan 

setelah disetujui atau diotorisasikan oleh pihak–pihak yang 
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berwenang. BPK ini merupakan dokumen utama sebagai dasar 

pencatatan jurnal pembelian aktiva yang juga harus dilampiri 

dokumen pendukung yang lengkap dan diotorisasi oleh pejabat–

pejabat yang berwenang. BPK dibuat berdasarkan BAPBJ yang 

dikirim ke bagian pengadaan. 

5) Surat Permohonan Pembayaran (SPPb) 

Surat dari rekanan atau pemenang tender yang fungsinya 

menagih pembayaran barang yang dipesan oleh perusahaan yang 

ditujukan kepada General Manager tetapi yang memproses adalah 

bagian kasir. 

6) Kuitansi (KW) 

Kuitansi pada SIA pengeluaran kas biaya investasi berguna 

sebagai bukti atau tanda terima dari rekanan untuk bukti 

pembayaran perusahaan atas barang yang dipesan . 

7) Faktur Pajak (FPj) 

FPj merupakan faktur yang berisi pajak atas pembelian aktiva 

tetap yang dibeli oleh perusahaan, yang dikirimkan oleh rekanan. 

FPj disimpan oleh unit pajak sebagai arsip dan untuk pencatatan 

PPn masukan yang dipungut pada bulan berikutnya. 

 

8) Cek 

Alat pembayaran perusahaan untuk pengeluaran kas di atas 

Rp. 2.000.000. Perusahaan mempunyai buku cek sendiri untuk 

melakukan pembayaran atau pengeluaran kas. Cek ini diotorisasi 
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oleh Manajer Keuangan dan Umum jika pengeluaran antara Rp. 

2.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-, dan oleh GM jika 

pengeluaran diatas Rp. 50.000.000,-. 

c. Catatan Akuntansi Terkait 

1) Buku harian kas (BHK) 

Dalam prosedur pengeluaran kas untuk biaya tunai, buku harian 

kas berfungsi untuk mencatat setiap pengeluaran kas yang terjadi 

yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap user atau 

pihak–pihak luar perusahaan yang melakukan transaksi dengan 

perusahaan. Buku ini dipegang oleh  kasir. 

2) Jurnal dalam pengeluaran kas biaya investasi 

Perusahaan tidak mempunyai daftar jurnal, jadi dalam melakukan 

pencatatan langsung dientry ke komputer dengan program GLplus. 

Jurnal–jurnal untuk mencatat pengeluaran kas biaya investasi yaitu 

:

a) Aktiva tetap    xxx 
Hutang pembelian aktiva tetap    xxx 

(mencatat  saat BAPBJ sampai di bagian akuntansi atau jurnal 
BAPBJ atau jurnal pembelian ) 
 

b) Hutang pembelian aktiva tetap  xxx 
PPn masukan yang dapat dikreditkan xxx 

Kas      xxx 
(mencatat pengeluaran kas biaya investasi atau pembayaran 
pembelian aktiva tetap ) 

3) Buku besar 

Buku besar adalah himpunan dari akun–akun biaya yang 

berhubungan dengan pengeluaran kas biaya tunai, yang digunakan 

sebagaimana diatur dalam daftar akun. Posting buku besar juga 

dilakukan dengan entry ke komputer dengan program GLplus. 

d. Sistem Pengendalian Intern Prosedur Pengeluaran Kas Biaya 

Investasi 

1) Sistem Otorisasi 
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a) Nota Permintaan Barang (NPB) 

NPB dibuat oleh Unit ST dari dinas user bekerja. Tetapi 

yang mengotorisasi NPB tersebut adalah atasan user sebagai 

penanggung jawab adanya kebutuhan barang. Dan kemudian 

NPB tersebut diketahui atau disetujui oleh Manajer Keuangan 

dan Umum. 

b) Surat Permintaan Pengadaan (SPP) 

Menurut hasil wawancara dengan pihak perusahaan, dan 

dengan melihat dokumen SPP, otorisasi SPP dilakukan dari 

sebelah kanan ke kiri (sesuai lampiran SPP) yaitu yang pertama 

Manajer Keuangan dan Umum, kemudian kontrol anggaran 

oleh Asman Akuntansi dan Anggaran, diketahui oleh Asman 

Perbendaharaan dan PKBL dan yang terkhir adalah pihak yang 

memesan barang. SPP diotorisasi berdasarkan NPB. 

 

c) Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa (BAPBJ) 

BAPBJ dibuat oleh Asman Perbendaharaan dan PKBL. 

Pada saat BAPBJ dibuat, diotorisasi oleh Asman dinas yang 

memesan barang, kemudian oleh Manajer dinas yang memesan 

barang. Kemudian saat barang diterima perusahaan, BAPBJ 

ditandatangani oleh pihak perusahaan yang menerima barang 

yaitu Asman Perbendaharaan dan PKBL dan diketahui oleh 

Manajer Keuangan dan Umum. Dan juga pihak pemasok 
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barang juga membubuhkan tanda tangan dan cap 

perusahaannya pada BAPBJ ketika menyerahkan barang. 

d) Surat Permohonan Pembayaran (SPPb), Faktur Pajak (FPj) dan 

Kuitansi (KW) 

SPPb, FPj dan KW dibuat oleh pihak rekanan yang 

memenangkan tender pembelian aktiva. Sehingga, ketiga 

dokumen ini diotorisasi oleh pihak rekanan. 

e) Bukti Pengeluaran (BPK) 

Pertama, BPK diotorisasi oleh Asman Akuntansi dan 

Anggaran, terkait dengan adanya kontrol anggaran dan kontrol 

akuntansi. Setelah itu BPK diotorisasi oleh Manajer Keuangan 

dan Administrasi. Dan yang terakhir diotorisasi oleh Asman 

Perbendaharaan dan PKBL karena BPK tersebut akan 

dikembalikan ke kasir untuk arsip maupun  didistribusikan. 

BPK diotorisasi berdasarkan  NPB, BAPBJ, SPP dan SPPb. 

 

f) Cek 

Cek dikeluarkan untuk pengeluaran perusahaan diatas Rp. 

2000.000,-. Otorisasi dilakukan oleh Manajer Keuangan dan 

Umum jika pengeluaran tersebut antara Rp. 2.000.000,- sampai 

dengan Rp. 50.000.000,- dan oleh General manager jika 

pengeluaran tersebut di atas Rp. 50.000.000,- 

2) Prosedur Pencatatan 

a) Kode akun 
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Klasifikasi kode akun pada prosedur pengeluaran kas 

biaya investasi ini juga sama seperti prosedur lainnya. Dalam 

kode akun untuk prosedur pengeluaran kas biaya investasi, 

menggunakan kelompok akun 1 yang menunjukkan komponen 

aktiva (lihat tabel IV.1). Misalnya, untuk mencatat penambahan 

aktiva tetap karena adanya pembelian, tiga digit pertama kode 

akunnya yaitu 140. Lebih spesifik lagi, misalnya untuk 

mencatat biaya untuk membeli tanah, kode akunnya yaitu 

141.00000.1 

b) Jurnal dan buku besar 

Pencatatan jurnal BAPBJ dilakukan berdasarkan BAPBJ 

yang sudah diotorisasi pihak–pihak yang terkait dan 

berwenang. Untuk jurnal pembelian aktiva, dicatat berdasarkan 

dokumen utama yaitu BPK sebagai bukti kas keluar.  

Sama seperti prosedur–prosedur lainnya, untuk 

penjurnalan dan posting buku besar sampai membuat laporan 

keuangan, dilakukan dengan memasukkan data ke komputer 

dan memprosesnya dengan program GLplus. 

c) Nota Permintaan Barang (NPB) 

NPB dibuat oleh Unit ST dari dinas user bekerja 

berdasarkan laporan dari user atau pesanan atau permintaan 

dari user. NPB berisi barang yang dipesan dan spesifikasi 

teknisnya, jumlah satuan, dan jumlah harganya. 

d) Surat Permintaan Pengadaan (SPP) 
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SPP dibuat berdasakan  NPB dari unit ST dinas yang 

membutuhkan barang, dimana NPB tersebut telah diotorisasi 

oleh Manajer Keuangan dan Umum. SPP berisi mengenai 

barang yang dipesan atau diminta, jumlah satuannya dan juga 

jumlah harganya 

e) Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa (BAPBJ) 

BAPBJ dibuat oleh Asman Perbendaharaan dan PKBL. 

Di dalam BAPBJ dituliskan keterangan mengenai barang–

barang yang dipesan, jumlah pesanan dan jumlah yang telah 

diterima, serta harga barang yang dibeli tersebut.  

f) Surat Permohonan Pembayaran (SPPb), FPj dan Kuitansi (KW) 

SPPb dan KW dibuat oleh pihak rekanan yang 

memenangkan tender pembelian aktiva. Sehingga bagaimana 

prosedur pencatatannya tergantung kebijakan pihak rekanan. 

Pihak perusahaan mencatat pembelian aktiva tetap ini tidak 

berdasarkan SPPb atau KW, tapi dari BAPBJ, BPK, NPB dan 

SPP. Sedangkan FPj juga sudah dibuat dari pihak rekanan, 

dimana unit pajak dan bagian akuntansi tinggal mencatat jurnal 

yan tertera pada FPj tersebut. 

g) Bukti Pengeluaran Kas (BPK) 

BPK dibuat hanya berdasarkan NPB, SPP, dan BAPBJ. 

Pengisian BPK pada prosedur pengeluaran kas biaya investasi 

dilakukan pertama oleh bagian pengadaan dengan mengetikan 

keterangan transaksi dan jumlahnya dalam angka dan terbilang. 

Serta nomor BPK, nomor bank, nomor cek atau giro, nama 

bank dan lain–lain sesuai transaksinya. Kemudian dicoding 
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oleh bagian akuntansi sesuai dengan kode akun serta ditulis 

jumlahnya dan diverifikasi. 

h) Cek 

Cek dikeluarkan atau ditulis oleh kasir sesuai jumlah yang 

tertulis pada BPK. Tetapi untuk penandatanganan cek 

dilakukan oleh Manajer Keuangan dan Umum atau General 

Manager sesuai ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. 

3) Pemisahan Tugas 

Pemisahan tugas di pada prosedur pengeluaran kas biaya 

investasi lebih banyak, karena memang terdapat banyak kegiatan 

atau tugas yang harus dilaksanakan. Seperti unit ST yang 

mempunyai tugas untuk pemesanan barang dari dinas–dinas yang 

ada pada perusahaan, dipisahkan dari fungsi pengadaan yang 

mempunyai tugas untuk melakukan pembelian atau pemesanan 

barang kepada pihak luar. Kemudian adanya panitia khusus yaitu 

bagian lelang, yang terpisah dari unit–unit organisasi lain dalam 

perusahaan, yang juga merupakan panitia gabungan dari beberapa 

unit organisasi, dan fungsinya hanya melakukan lelang barang 

investasi.  

Bagian kasir juga terpisah dari bagian akuntansi. Dan di 

dalam prosedur ini, yang bertugas membuat BPK adalah bagian 

pengadaan, bukan akuntansi atau kasir Bagian akuntansi hanya 

bertugas melakukan pencatatan, sedangkan kasir hanya bertugas 

mengeluarkan cek untuk pembayaran. 

Dalam prosedur ini juga ada bagian lelang, mengingat 

sebagian besar kegiatan pembelian aktiva tetap adalah dengan 

lelang. Bagian lelang terpidah dari fungsi lain karena hanya 

merupakan panitia yang merupakan gabungan dari unit ST, 

pengadaan, akuntansi dan anggaran, 

4) Pengendalian Akses 
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Seperti pada prosedur–prosedur lain, pengendalian akses untuk 

dokumen adalah dokumen–dokumen tersebut disimpan sendiri–

sendiri, dalam ruangan masing–masing unit–unit organisasi terkait 

yang memang membutuhkan dokumen tersebut untuk disimpan 

sebagai arsip. Selain itu, penggunaan kode–kode dalam pencatatan, 

dan juga pencatatan dengan menggunakan komputer, dilakukan 

dengan tujuan salah satunya menjaga kerahasiaan data – data 

perusahaan. 

Kemudian pembayaran dilakukan dengan cek, untuk mencegah 

adanya penyelewengan. Cek sendiri, diotorisasi oleh general 

manager atau manajer keuangan dan umum sesuai dengan 

ketentuan. Pada jumlah Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 

50.000.000,-  diotorisasi oleh manajer keuangn dan umum, diatas 

Rp. 50.000.000,- oleh GM. Cek hanya bisa dikeluarkan kasir jika 

sudah ada SPPb dari pemenang tender dan BPK. 

e. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Biaya 

Investasi 

Selain kebaikan - kebaikan yang kurang lebih sama dengan 

prosedur penerimaan dn pengluaran kas yang lain, prosedur ini juga 

mempunyai kebaikan khusus untuk prosedur ini sendiri, yaitu: 

1) Kebaikan 

a) Bagian pemesanan barang atau unit ST sudah terpisah dari 

bagian pengadaan yang bertugas untuk melakukan pembelian 

barang.  

b) Bagian kasir yang bertugas untuk mengeluarkan cek sudah 

terpisah dari bagian akuntansi yang melakukan pencatatan, dan 

lain sebagainya. 
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c) Pengeluaran kas untuk membayar pembelian aktiva tetap lewat 

investasi ini sudah dilakukan dengan cek.  

d) Pengeluaran kas diotorisasi atau diketahui oleh pejabat– pejabat 

yang berwenang. Ini bisa dilihat dari BPK sebagai bukti kas 

keluar yang sudah diotorisasi pejabat yang berwenang. 

e) Pencatatan jurnal hanya berdasarkan dokumen utama yang 

sudah diotorisasi pejabat berwenang yaitu BAPBJ dan BPK 

yang dilampiri dokumen pendukung yang lengkap. 

2) Kelemahan 

a) BPK sebagai bukti kas keluar belum bernomor urut cetak. Jika 

BPK belum diberi nomor urut cetak, akan memungkinkan 

terjadi kesalahan penulisan nomor urut sehingga menjadi tidak 

urut dan berpengaruh pada pencatatan dan pengarsipan. Jika 

BPK tidak urut nomornya atau terlewati satu atau beberapa 

nomor, maka bisa menimbulkan dugaan hilangnya dokumen 

tersebut yang mengindikasikan terjadi penyelewengan 

pengeluaran oleh kasir karena pengeluaran tersebut tidak 

dicatat dan dibuatkan bukti oleh kasir.  

b) BPK dibuat oleh bagian pengadaan yang tidak terkait langsung 

dengan pengeluaran kas. Hal ini tidak sesuai dengan SPI karena 

merupakan perangkapan tugas, karena fungsi operasional 

merangkap sebagai fungsi pencatatan, sehingga bisa 

memungkinkan terjadi penyelewengan dengan cara menuliskan 

jumlah yang salah pada BPK. Seharunya BPK dibuat 
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bersamaan dengan dikeluarkannya uang oleh bagian kasir 

sebagai bukti kas keluar. 

c) Prosedur otorisasi SPP terlalu banyak dilakukan oleh pihak–

pihak yang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan prosedur ini 

dan juga terbalik dari manajer tingkat atas ke manajer tingkat 

bawah. Hal ini membuat prosedur pengeluaran kas biaya 

investasi ini terlihat rumit untuk dilaksanakan. 

d) Dalam prosedur ini tidak ada kartu hutang untuk mencatat 

hutang pembelian aktiva tetap. Padahal kartu hutang sangat 

bermanfaat untuk melakukan pengecekan ulang jika terjadi 

kesalahan dalam pencatatan, dan juga untuk keperluan 

rekonsiliasi antara bagian akuntansi dan kasir atau dengan 

bagian – bagian lain yang terkait. 

e) Salah satu unit organisasi yang terkait dengan pengeluaran kas 

untuk pembelian aktiva yaitu unit ST ini terdapat di tiap–tiap 

dinas yang tugasnya untuk mengurusi kebutuhan barang dari 

dinas–dinas tersebut.  Hal ini berarti terdapat perangkapan 

tanggung jawab atau wewenang yang tidak jelas dia harus 

bertanggung jawab pada siapa. 

f) Unit–unit organisasi yang membuat dokumen tidak 

menyimpannya sebagai arsip, karena setiap dokumen tersebut 

dibuat satu rangkap. Padahal penyimpanan dokumen tersebut 

bisa digunakan untuk pencocokan antar bagian terkait serta 

penelusuran kembali jika terjadi kesalahan prosedur. 
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g) Distribusi dokumen untuk NPB dan SPP terlalu rumit karena 

dua dokumen ini harus selalu dikirimkan ke bagian–bagian 

yang terkait hingga nanti disimpan di akuntansi, tetapi malah  

bagian yang membuat NPB dan SPP tidak menyimpannya 

sebagai arsip. Sedangkan di akuntansi sendiri, NPB ini tidak 

terlalu berfungsi karena sudah terangkum atau tertulis isinya 

dalam SPP, BAPBJ dan BPK yang nantinya dijadikan dasar 

untuk membuat jurnal. Selain itu juga mengakibatkan 

penumpukan dokumen di bagian akuntansi. 

h) Pada prosedur pengeluaran kas biaya investasi ini, yang 

membuat BAPBJ adalah dinas PPKBL yang juga menerima 

barang yang baru datang dari pemasok. Hal ini sebenarnya 

kurang sesuai jika dilihat dari job’s discription dinas PPKBL 

yang mengelola penerimaan dan pengeluaran barang di gudang. 

Padahal barang investasi tidak perlu untuk masuk gudang 

karena bukan persediaan. Dan juga hal ini bisa memungkinkan 

kesalahan dalam pencatatan karena pemesanan dan penerimaan 

barang dilakukan oleh orang yang berbeda serta rumitnya 

prosedur untuk dilaksanakan. 

i) BAPBJ dirasa kurang perangkapannya karena seharusnya 

untuk BAPBJ ada yang dikirim ke pemenang tender sebagai 

tanda bahwa barang telah diterima perusahaan, dan dijadikan 

dasar pembuatan SPPb serta juga ke pihak lain yang terlibat 

dalam pemesanan dan pengadaan barang. 
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j) Dalam melakukan lelang, tidak ada surat perintah dari atasan. 

Hal ini tidak baik untuk pengendalian karena sama saja atasan 

tidak mengetahui adanya kegiatan lelang, sehingga bisa terjadi 

karyawan melakukan lelang tanpa ijin untuk berbuat 

kecurangan. 

k) Dokumen yang sudah sampai di bagian akuntansi untuk 

dicoding dan verifikasi harus keluar lagi untuk otorisasi  

selanjutnya. Hal ini bisa memungkinkan hilangnya dokumen 

pada saat proses otorisasi tersebut yang berpengaruh pada 

pengarsipan atau pencatatan selanjutnya. 

l) Dokumen–dokumen sebagai bukti kas keluar belum diberi 

tanda “lunas” oleh bagian kasir sehingga memungkinkan 

terjadinya penyalahgunaan dokumen, seperti misalnya 

penggunaan dokumen tersebut lebih dari sekali untuk 

melakukan kecurangan ataupun penyelewengan oleh pihak 

terkait. 

m) Otorisasi cek dilakukan oleh manajer keuangan dan umum atau 

general manager yang bukan merupakan pihak yang 

mengeluarkan cek. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya 

tanggung jawab akan pengeluaran kas perusahaan karena 

dipegang oleh dua orang yang berbeda. Hal ini sangat 

memungkinkan terjadinya saling melempar tanggung jawab 

jika terjadi penyelewengan. 

3) Rekomendasi 
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a) BPK sebaiknya diberi nomor urut cetak dari perusahaan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengarsipannya.  

b) BPK sebaiknya dibuat oleh kasir yang terkait langsung dengan 

pengeluaran kas agar fungsi operasional terpisah dengan fungsi 

pencatatan. 

c) Unit ST yang semula ada di dalam dinas–dinas perusahaan, 

sebaiknya dijadikan sebagai satu sub dinas saja, bersama–sama 

bagian pengadaan dibawah dinas personalia dan umum. Hal ini 

agar tidak terjadi perangkapan fungsi atau unit dalam 

organisasi, sehingga nantinya jelas pertanggungjawaban 

kerjanya, yaitu unit ST bertanggung jawab terhadap Manajer 

Personalia dan Umum. Selain itu antara unit ST dan bagian 

pengadaan mempunyai tugas yang terkait dan saling 

berhubungan dalam pengadaan barang dan jasa perusahaan.  

d) Untuk prosedur pemesanan barang dari suatu dinas ke unit ST, 

bisa dilakukan dengan pembuatan MI oleh atasan dinas tersebut 

(atasan user) sebagai permohonan untuk unit ST agar 

memesankan barang yang dibutuhkan. 

e) Sebaiknya ditambahkan satu jenis dokumen lagi dalam 

prosedur ini yaitu kartu hutang, karena dalam pembelian aktiva 

tetap dengan investasi ini biasanya dilakukan oleh investor atau 

rekanan terlebih dahulu untuk nantinya perusahaan melunasi 

hutangnya pada investor. Dengan kartu hutang, jika terjadi 

kesalahan, bisa dilakukan pengecekan. 
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f) Otorisasi SPP sebaiknya cukup dilakukan oleh bagian 

pengadaan dan atasanya yaitu asman personalia dan umum 

sebagai pihak yang membuat dan terkait langsung dengan 

pengadaan aktiva tetap perusahaan, agar pelaksanaan prosedur 

tidak terlalu rumit dan juga tidak memakan banyak waktu. 

g) Sebaiknya yang membuat BAPBJ adalah juga bagian 

pengadaan yang diketahui oleh pihak–pihak terkait. Karena 

prosedur ini bukan pembelian persediaan yang memerlukan 

dinas PPKBL untuk mencatatnya. Dinas PPKBL, dalam hal ini 

kasir, hanya terkait dengan pengeluaran kas untuk membayar 

pembelian barang investasi. Sehingga terdapat pemisahan tugas 

antara yang memesan dan menerima barang, dengan yang 

mengeluarkan kas. 

h) BAPBJ dijadikan enam rangkap, sehingga bisa didistribusikan 

pada pihak–pihak yang terlibat dalam pemesanan ataupun 

pengadaan aktiva tetap, yaitu atasan user, unit ST, bagian 

pengadaan, dinas PPKBL sebagai pihak yang membuat, 

pemenang tender sebagai media pemberitahuan bahwa barang 

sudah diterima perusahaan dan dasar untuk membuat SPPb dan 

bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan. 

i) Sebaiknya dalam melakukan lelang harus ada prosedur 

persetujuan atasan sebagai pemegang keputusan tertinggi. Hal 

ini bisa dilakukan dengan  pembuatan surat perintah lelang 

yang dibuat oleh manajer keuangan dan umum atas dasar NPB. 
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j) Setiap pembuatan dokumen seperti NPB, SPP dan SPL 

sebaiknya dibuat dua rangkap yaitu untuk pihak yang 

membuatnya dan untuk pihak yang memerlukan untuk 

menyimpannya. 

k) Distribusi dokumen seperti NPB dan SPP tidak perlu samapai 

ke bagian akuntansi untuk menghindari penumpukan dokumen 

yang tidak terlalu perlu sebagai dasar pencatatan NPB, SPP dan 

SPL bisa didistribusikan ke pihak–pihak yan paling terkait saja, 

sebagai dasar pembuatan dokumen baru. 

l) Sebaiknya dokumen sebagai bukti kas keluar diberi tanda 

“lunas” oleh bagian kasir agar tidak terjadi penyalahgunaan 

dokumen untuk kepentingan pribadi karyawan. 

m) Sebaiknya otorisasi cek langsung dilakukan oleh kasir saja, 

agar tidak memperumit prosedur, dan juga agar lebih jelas yang 

bertanggung jawab akan pengeluaran kas yang terjadi.  Jika 

terjadi penyelewengan oleh kasir, maka akan dapat ditelusuri 

atau diperiksa dengan menggunakan dokumen–dokumen 

pengeluaran kas yang ada di bagian akuntansi ataupun rekening 

koran dari bank. 

Untuk lebih jelasnya mengenai rekomendasi prosedur pengeluaran 

kas biaya investasi, dapat dilihat pada gambar IV.9 dan IV.10 

berikut ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian, temuan dan evaluasi yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

Sistem Informasi Akuntansi siklus penerimaan dan pengeluaran kas yang 

diterapkan PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto 

Yogyakarta sudah cukup efektif karena tujuan penerapan SIA perusahaan 

telah tercapai yaitu memberikan informasi keuangan yang berkualitas, 

akurat, bebas dari kesalahan–kesalahan, tidak bias, dan jelas bagi para 

pemakai. Tetapi, penerapan SIA pada perusahaan masih belum efisien 

lebih banyak kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaanya daripada 

kelebihan yang ada. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang ada 

sekarang terlalu rumit, boros dan bisa memakan banyak waktu dalam 

pelaksanaannya dikarenakan banyaknya dokumen, distribusi serta proses 

otorisasinya. 

Sistem Pengendalian Intern siklus penerimaan dan pengeluaran kas PT 

(PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta juga 
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cukup efektif tetapi masih kurang efisien karena masih ada beberapa 

kelemahan yang bisa memungkinkan terjadinya penyelewengan, 

kecurangan ataupun kesalahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. 

Prosedur-prosedur yang diteliti dalam penelitian ini walaupun kurang efisien 

dalam pelaksanaanya, tetapi juga mempunyai kebaikan yang kurang lebih 

sama, baik penerimaan maupun pengeluaran kas yaitu sudah ada 

pemisahan tugas dalam unit–unit organisasi terkait sehingga 

meminimalisasi perangkapan tugas, dokumen–dokumen sudah dibuat 

sesuai kebutuhan dan sesuai dengan transaksi yang terjadi, catatan– 

catatan akuntansi sudah cukup lengkap sesuai dengan transaksi dan sesuai 

dengan kebutuhan, pencatatan sebagian besar sudah dilakukan dengan 

komputer, mempunyai klasifikasi kode yang cukup spesifik untuk masing–

masing transaksi yang berbeda, dan sudah dilakukan rekonsiliasi antara 

pihak perusahaan dengan bank. 

Sedangkan untuk kelemahan –kelemahan yang dimiliki  tiap–tiap prosedur 

dalam penelitian ini yaitu : 

a. Prosedur penerimaan kas dari pembayaran jasa tunai 

h) BPK perusahaan belum bernomor urut cetak yang akan 

memungkinkan terjadi kesalahan penulisan nomor urut sehingga 

menjadi tidak urut dan berpengaruh pada pencatatan dan 

pengarsipan.  

i) Distribusi ND dirasa kurang tepat. Salah satu rangkap ND di unit 

pajak tidak terlalu jelas fungsinya.  
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j) Dokumen yang masuk bagian akuntansi harus keluar lagi dari 

bagian akuntansi untuk diotorisasi pejabat berwenang yang lain. 

Hal ini tidak efektif dan juga bisa menimbulkan kemungkinan 

dokumen hilang ditengah proses otorisasi.  

k) Sistem otorisasi untuk penerimaan kas penjualan tunai terlalu 

banyak dilakukan oleh pihak–pihak yang tidak langsung terkait. 

Hal ini mengakibatkan pertanggung jawaban terhadap penerimaan 

kas menjadi semu.  

l) Bukti setor bank, hanya ada satu rangkap untuk bagian akuntansi. 

Sedangkan di kasir sebagai pihak yang menyetor tidak menyimpan.  

m) Letak brankas di ruangan kasir yang ada di bagian depan kantor. 

Hal ini  menurut peneliti kurang tepat karena banyak orang berlalu 

lalang, baik orang dalam perusahaan ataupun orang luar, sehingga 

memungkinkan terjadinya hal yang tidak diinginkan misalnya 

pencurian.  

b. Prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha 

1) BPK perusahaan belum bernomor urut cetak yang akan 

memungkinkan terjadi kesalahan penulisan nomor urut sehingga 

menjadi tidak urut dan berpengaruh pada pencatatan dan 

pengarsipan.  

2) FP terlalu banyak dibuat rangkapnya dan didistribusikan pada 

pihak–pihak yang tidak terkait langsung dan mengetahui prosedur 

penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha.  
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3) Kasir tidak menyimpan salah satu rangkap FP. Padahal SPF 

disimpan oleh petugas penagihan, dan kasir tidak punya arsip 

untuk mencocokan dengan pembayaran piutang debitur 

selanjutnya.  

4) SPF dibuat oleh kasir yang sebenarnya tidak tahu menahu 

mengenai piutang yang ada atau berkaitan langsung dengan 

penjualan kredit. Hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam 

penagihan piutang.  

5) Dokumen yang masuk bagian akuntansi harus keluar lagi dari 

bagian akuntansi untuk diotorisasi pejabat berwenang yang lain. 

Hal ini tidak efektif dan juga bisa menimbulkan kemungkinan 

dokumen hilang ditengah proses otorisasi. 

6) Sistem otorisasi terlalu banyak dan dilakukan oleh pihak–pihak 

yang tidak terlalu terkait dengan prosedur penerimaan kas dari 

pembayaran piutang ini.  

7) Bukti setor bank, hanya ada satu rangkap untuk bagian akuntansi. 

Sedangkan di kasir sebagai pihak yang menyetor tidak menyimpan.  

c. Prosedur pengeluaran kas biaya tunai 

1) BPK belum bernomor urut cetak yang akan memungkinkan terjadi 

kesalahan penulisan nomor urut sehingga menjadi tidak urut dan 

berpengaruh pada pencatatan dan pengarsipan.  

2) Dokumen utama berupa BPK dan dokumen pendukung lainnya 

sebagai bukti kas keluar belum diberi tanda “lunas” oleh bagian 

kasir saat sudah terjadi pengeluaran kas.  
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3) Unit–unit organisasi yang membuat dokumen, ada yang tidak 

menyimpan rangkap dokumen tersebut sebagai arsip. Padahal 

penyimpanan salah satu rangkap dokumen oleh pihak yang 

membuat sangat bermanfaat untuk penelusuran atau pengecekan 

kembali jika suatu saat terjadi kesalahan pada pelaksanaan 

prosedur.  

4) Dokumen yang masuk bagian akuntansi harus keluar lagi dari 

bagian akuntansi untuk diotorisasi pejabat berwenang yang lain. 

Hal ini tidak efektif dan juga bisa menimbulkan kemungkinan 

dokumen hilang ditengah proses otorisasi.  

5) Aliran dokumen terlalu rumit, karena semua dokumen yang ada 

harus melampiri BPK. Hal ini bisa mengakibatkan penumpukan 

dokumen di bagian akuntansi.  

6) Sistem otorisasi terlalu banyak dan dilakukan oleh pihak–pihak 

yang sebenarnya tidak terkait langsung dan mengetahui prosedur 

pengeluaran kas biaya tunai. Hal ini mengakibatkan pertanggung 

jawaban terhadap pengeluaran  kas menjadi semu.  

d. Pengeluaran kas biaya investasi 

1) BPK sebagai bukti kas keluar belum bernomor urut cetak yang 

akan memungkinkan terjadi kesalahan penulisan nomor urut 

sehingga menjadi tidak urut dan berpengaruh pada pencatatan dan 

pengarsipan.  
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2) BPK dibuat oleh bagian pengadaan yang tidak terkait langsung 

dengan pengeluaran kas. Hal ini tidak sesuai dengan SPI karena 

merupakan perangkapan tugas.  

3) Prosedur otorisasi SPP terlalu banyak dilakukan oleh pihak–pihak 

yang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan prosedur ini dan juga 

terbalik dari manajer tingkat atas ke manajer tingkat bawah.  

4) Dalam prosedur ini tidak ada kartu hutang untuk mencatat hutang 

pembelian aktiva tetap. Padahal kartu hutang sangat bermanfaat 

untuk melakukan pengecekan ulang. 

5) Unit ST ini terdapat di tiap–tiap dinas yang tugasnya untuk 

mengurusi kebutuhan barang dari dinas–dinas tersebut.  Hal ini 

berarti terdapat perangkapan tanggung jawab atau wewenang yang 

tidak jelas dia harus bertanggung jawab pada siapa. 

6) Unit–unit organisasi yang membuat dokumen tidak menyimpannya 

sebagai arsip, karena setiap dokumen tersebut dibuat satu rangkap.  

7) Distribusi dokumen untuk NPB dan SPP terlalu rumit karena dua 

dokumen ini harus selalu dikirimkan ke bagian–bagian yang terkait 

hingga nanti disimpan di akuntansi, tetapi malah bagian yang 

membuat NPB dan SPP tidak menyimpannya sebagai arsip.  

8) Pada prosedur pengeluaran kas biaya investasi ini, yang membuat 

BAPBJ adalah dinas PPKBL yang juga menerima barang yang 

baru datang dari pemasok. Hal ini sebenarnya kurang sesuai jika 

dilihat dari job’s discription dinas PPKBL yang mengelola 

penerimaan dan pengeluaran barang di gudang.  
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9) BAPBJ dirasa kurang perangkapannya karena seharusnya untuk 

BAPBJ ada yang dikirim ke pemenang tender sebagai tanda bahwa 

barang telah diterima perusahaan, dan dijadikan dasar pembuatan 

SPPb serta juga ke pihak lain yang terlibat dalam pemesanan dan 

pengadaan barang. 

10) Dalam melakukan lelang, tidak ada surat perintah dari atasan. Hal 

ini tidak baik untuk pengendalian karena sama saja atasan tidak 

mengetahui adanya kegiatan lelang, sehingga bisa terjadi karyawan 

melakukan lelang tanpa ijin untuk berbuat kecurangan. 

11) Dokumen yang sudah sampai di bagian akuntansi untuk dicoding 

dan verifikasi harus keluar lagi untuk otorisasi  selanjutnya. Hal ini 

bisa memungkinkan hilangnya dokumen pada saat proses otorisasi. 

12) Dokumen–dokumen sebagai bukti kas keluar belum diberi tanda 

“lunas” oleh bagian kasir sehingga memungkinkan terjadinya 

penyalahgunaan dokumen. 

13) Otorisasi cek dilakukan oleh manajer keuangan dan umum atau 

general manager yang bukan merupakan pihak yang mengeluarkan 

cek. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya tanggung jawab akan 

pengeluaran kas perusahaan. 

 

SARAN 

Dari kesimpulan yang diambil oleh peneliti dan juga dari beberapa 

kelemahan yang ditemukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan 
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bermanfaat untuk pelaksanaan SIA penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan. Saran–saran dari peneliti adalah sebagai berikut : 

Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai 

h) Sebaiknya distribusi ND diubah dan ditambahkan. ND yang semula di 

unit pajak tersebut didistribusikan ke dinas komersil. Kemudian salah 

satu rangkap ND tetap diperlukan untuk diberikan ke pelanggan. Dan 

juga di bagian akuntansi perlu untuk menyimpan ND asli sebagai 

dokumen pendukung untuk melakukan pencatatan. 

i) Untuk lebih meringkas dokumen–dokumen yang ada, dalam membuat 

bukti adanya penerimaan kas, bisa dilakukan hanya dengan membuat 

BPK saja. Dokumen KW bisa dihilangkan, fungsinya bisa digantikan 

oleh BPK. Jadi, perangkapan BPK ditambahkan menjadi lima kali dan 

distribusinya ditambahkan ke pelanggan dan dinas komersial. 

j) Sebaiknya dokumen yang sudah masuk bagian akuntansi tidak keluar 

lagi untuk diproses fungsi lain. Jadi dokumen yang masuk ke bagian 

akuntansi sebaiknya sudah selesai diproses oleh pihak lain yang 

terkait.  

k) Pada BPK sebaiknya hanya ditotrisasi oleh asman PPKBL sebagai 

atasan kasir yang menerima uang dan membuat BPK, dan juga 

dilakukan oleh asman akuntansi dan anggaran sebagai atasan bagian 

akuntansi yang melakukan pencatatan kas masuk.  

l) Bukti setor bank jika hanya mendapat satu rangkap, sebaiknya dicopy 

oleh bagian kasir untuk nantinya yang asli diberikan ke bagian 
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akuntansi. Hal ini berguna sebagai dokumen pendukung dalam 

melakukan pencocokan pencatatan antara kasir dan akuntansi.

m) Brankas sebaiknya diletakkan di ruangan lain, tidak di ruangan kasir 

yang terletak di bagian depan kantor perusahaan. Hal ini untuk 

mencegah hal–hal yang tidak diinginkan yaitu seperti pencurian oleh 

orang luar.  

n) BPK diberi nomor urut cetak agar tidak ada kesalahan dan kesulitan 

dalam pengarsipan.  

Prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang usaha 

g) Bagian kasir yang bertugas menerima pembayaran piutang usaha 

sebaiknya menyimpan salah satu rangkap FP untuk arsip. Kemudian 

FP tidak perlu didistribusikan ke GM ataupun SPI karena mereka tidak 

terkait langsung dengan prosedur ini. Jika akan melakukan 

pemeriksaan rutin setahun sekali, maka GM ataupun SPI bisa 

menggunakan arsip bagian akuntansi untuk dicocokan dengan fungsi 

lain yang terkait. 

h) Untuk lebih meringkas dokumen–dokumen yang ada, dalam membuat 

bukti adanya penerimaan kas, bisa dilakukan hanya dengan membuat 

BPK saja. Dokumen KW bisa dihilangkan, fungsinya bisa digantikan 

oleh BPK.  

i) SPF sebaiknya dibuat oleh dinas komersil yang berkaitan langsung 

dengan penjualan kredit, dan juga yang mempunyai buku rekap 

penjualan kredit.  
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j) BPK sebaiknya diberi nomor urut cetak dari perusahaan agar tidak ada 

kemungkinan penyalahgunaan dokumen yang nantinya berpengaruh 

pada pengarsipan dan pencatatan selanjutnya. 

k) BPK tidak perlu diotorisasi oleh manajer keuangan dan umum yang 

tidak terkait langsung, cukup diotorisasi olah asman PPKBL sebagai 

atasan kasir yang membuat BPK dan asman akuntansi dan anggaran 

yang melakukan pencatatan. 

l) Bukti setor dari bank jika hanya mendapat satu rangkap, sebaiknya 

dicopy oleh bagian kasir untuk nantinya yang asli diberikan ke bagian 

akuntansi. Hal ini berguna sebagai dokumen pendukung dalam 

melakukan pencocokan pencatatan antara kasir dan akuntansi.

Prosedur pengeluaran kas biaya tunai 

a) BPK diberi nomor urut cetak agar tidak terjadi penyalahgunaan 

dokumen dan juga tidak ada kesalahan dalam pengarsipan. 

b) Sebaiknya dokumen utama berupa BPK dan dokumen pendukung 

lainnya sebagai bukti kas keluar diberi tanda “lunas” oleh bagian kasir 

saat sudah terjadi pengeluaran kas, agar dokumen–dokumen tersebut 

tidak bisa dipergunakan dua kali oleh bagian kasir atau pihak–pihak 

lain yang terkait. 

c) BAPK dibuat atau digandakan rangkap tiga oleh dinas personalia dan 

umum, lebih tepatnya bagian pengadaan, sehingga nantinya bisa 

dijadikan arsip bagi unit–unit terkait yaitu bagian pengadaan sendiri, 

bagian kasir yang mengeluarkan uang, dan bagian akuntansi yang 

melakukan pencatatan.  
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d) Untuk otorisasi BPK sebaiknya hanya dilakukan oleh asman PPKBL 

sebagai atasan kasir yang membuat BPK dan oleh asman akuntansi dan 

anggaran sebagai atasan bagian akuntansi yang melakukan pencatatan. 

Sedangkan untuk otorisasi BAPK cukup dilakukan oleh asman 

personalia dan umum saja sebagai pihak yang membuat.  

e) Aliran dokumen dibuat lebih ringkas yaitu BP didistribusikan sampai 

dengan dinas personalia dan umum yang membuat BAPK. Setelah itu 

yang didistribusikan ke pihak lain dan nantinya disimpan bagian 

akuntansi sebagai arsip hanya BAPK dan MI yang telah diotorisasi 

asman personalia dan umum.  

f) Sebaiknya dokumen–dokumen yang sudah masuk bagian akuntansi 

tidak dikeluarkan lagi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau 

hilangnya dokumen.  

Prosedur pengeluaran kas biaya investasi 

n) BPK sebaiknya diberi nomor urut cetak dari perusahaan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengarsipannya.  

o) BPK sebaiknya dibuat oleh kasir yang terkait langsung dengan 

pengeluaran kas agar fungsi operasional terpisah dengan fungsi 

pencatatan. 

p) Unit ST yang semula ada di dalam dinas–dinas perusahaan, sebaiknya 

dijadikan sebagai satu sub dinas saja, bersama–sama bagian pengadaan 

dibawah dinas personalia dan umum. Hal ini agar tidak terjadi 

perangkapan fungsi atau unit dalam organisasi, sehingga nantinya jelas 

pertanggungjawaban kerjanya, yaitu unit ST bertanggung jawab 
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terhadap Manajer Personalia dan Umum. Selain itu antara unit ST dan 

bagian pengadaan mempunyai tugas yang terkait dan saling 

berhubungan dalam pengadaan barang dan jasa perusahaan.  

q) Untuk prosedur pemesanan barang dari suatu dinas ke unit ST, bisa 

dilakukan dengan pembuatan MI oleh atasan dinas tersebut (atasan 

user) sebagai permohonan untuk unit ST agar memesankan barang 

yang dibutuhkan. 

r) Sebaiknya ditambahkan satu jenis dokumen lagi dalam prosedur ini 

yaitu kartu hutang, karena dalam pembelian aktiva tetap dengan 

investasi ini biasanya dilakukan oleh investor atau rekanan terlebih 

dahulu untuk nantinya perusahaan melunasi hutangnya pada investor.  

s) Otorisasi SPP sebaiknya cukup dilakukan oleh bagian pengadaan dan 

atasanya yaitu asman personalia dan umum sebagai pihak yang 

membuat dan terkait langsung dengan pengadaan aktiva tetap 

perusahaan, agar pelaksanaan prosedur tidak terlalu rumit dan juga 

tidak memakan banyak waktu. 

t) Sebaiknya yang membuat BAPBJ adalah juga bagian pengadaan yang 

diketahui oleh pihak–pihak terkait. Karena prosedur ini bukan 

pembelian persediaan yang memerlukan dinas PPKBL untuk 

mencatatnya. Dinas PPKBL, dalam hal ini kasir, hanya terkait dengan 

pengeluaran kas untuk membayar pembelian barang investasi. 

Sehingga terdapat pemisahan tugas antara yang memesan dan 

menerima barang, dengan yang mengeluarkan kas. 
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u) BAPBJ dijadikan enam rangkap, sehingga bisa didistribusikan pada 

pihak–pihak yang terlibat dalam pemesanan ataupun pengadaan aktiva 

tetap, yaitu atasan user, unit ST, bagian pengadaan, dinas PPKBL, 

pemenang tender dan bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan. 

v) Sebaiknya dalam melakukan lelang harus ada prosedur persetujuan 

atasan sebagai pemegang keputusan tertinggi. Hal ini bisa dilakukan 

dengan  pembuatan surat perintah lelang yang dibuat oleh manajer 

keuangan dan umum atas dasar NPB. 

w) Setiap pembuatan dokumen seperti NPB, SPP dan SPL sebaiknya 

dibuat dua rangkap yaitu untuk pihak yang membuatnya dan untuk 

pihak yang memerlukan untuk menyimpannya. 

x) Distribusi dokumen seperti NPB dan SPP tidak perlu sampai ke bagian 

akuntansi untuk menghindari penumpukan dokumen yang tidak terlalu 

perlu sebagai dasar pencatatan NPB, SPP dan SPL bisa didistribusikan 

ke pihak–pihak yan paling terkait saja, sebagai dasar pembuatan 

dokumen baru. 

y) Sebaiknya dokumen sebagai bukti kas keluar diberi tanda “lunas” oleh 

bagian kasir agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen untuk 

kepentingan pribadi karyawan. 

z) Sebaiknya otorisasi cek langsung dilakukan oleh kasir saja, agar tidak 

memperumit prosedur, dan juga agar lebih jelas yang bertanggung 

jawab akan pengeluaran kas yang terjadi.  Jika terjadi penyelewengan 

oleh kasir, maka akan dapat ditelusuri atau diperiksa dengan 
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menggunakan dokumen–dokumen pengeluaran kas yang ada di bagian 

akuntansi ataupun rekening koran dari bank. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kelemahan – kelemahan yang ada dan 

rekomendasinya, baik prosedur penerimaan maupun pengeluaran kas dapat 

dilihat pada bab IV. 
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