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ABSTRAK 
 
Rima Nur Romyati. 2009. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada 
PD. BPR-BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati.  Jurusan akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang 
 
Kata kunci: Kas, Sistem Pengendalian Intern, Bank 
 

Fungsi penagihan merupakan fungsi yang bertugas untuk melakukan 
penagihan terhadap dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan 
sistem penyaluran yang dilakukan. Tidak berfungsinya fungsi penagihan akan 
mengakibatkan kas bank terkuras dan mengakibatkan tidak berimbangnya fungsi 
penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang 
tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Sistem 
Akuntansi Penerimaan Kas dan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada 
PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati? Adapun tujuan 
penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi 
Penerimaan Kas dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Penerimaan kas pada 
PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. 

Penelitian ini dilaksanakan di PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 
Gunungpati. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Interview/ 
wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Sedangkan Metode Analisis Data yang 
digunakan adalah menggunakan Metode Diskriptif Kualitatif. 

Sistem akuntansi penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah 
Cabang Gunungpati melibatkan empat petugas yaitu teller, cash officer, bagian 
akuntansi dan pimpinan bank yang menjalankan fungsi maker, checker dan signer 
secara terpisah untuk mendukung sistem pengendalian penerimaan kas yang 
dijalankan. Teller akan membuat slip setoran akan diserahkan kepada bagian 
akuntansi yang akan membuat neraca, daftar transaksi bulanan, rekening koran 
dan daftar rekening bulanan. Sistem pengendalian penerimaan kas pada PD BPR 
BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati mencakup penetapan kebijakan dan 
prosedur pengendalian serta proses verifikasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat peneliti berikan 
adalah diharapkan setiap petugas tidak menyalahgunakan kepercayaan yang 
diberikan untuk memerankan fungsi sebagai penagih sehingga uang yang telah 
dibayarkan oleh nasabah dapat digunakan untuk mengisi kas dan memperlancar 
usaha yang dijalankan dan dibentuk fungsi penagihan agar pertanggung jawaban 
atas penagihan piutang kepada nasabah jelas sehingga celah-celah kecurangan dan 
penyalahgunaan dana bank, khususnya dana yang didapat dari penerimaan kas 
melalui penerimaan pelunasan piutang dapat diminimalisir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan usaha kecil atau menengah 

di Indonesia, maka banyak perusahaan membutuhkan dana segar untuk menjaga 

agar perusahaan tersebut dapat eksis dalam belantika dunia usaha. Maka dari itu 

bayak usaha kecil atau menengah mencari perolehan dana dengan cara pengajuan 

kredit yang mudah dan suku bunga murah. PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati merupakan perusahaan jasa perbankan atau keuangan yang 

sumber utama pendapatan perusahaan, berasal dari menghimpun dana dari 

masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh PD BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati guna menjaring konsumen adalah dengan cara 

penerapan sistem kredit yang murah, mudah, dan mengarah. Karena PD BPR 

BKK Semarang Tengah Cabang Gunung Pati dibentuk dengan tujuan untuk 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah 

disegala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah. Bidang usaha PD BPR BKK Gunungpati 

adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, TAMADES, 

deposito berjangka, dan memberikan kredit kepada masyarakat. Penerimaan kas 

bank terbesar didapat dari penerimaan piutang. PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati lebih mengembangkan usahanya dibidang perkreditan, hal 

ini dikarenakan usaha perkreditan mempunyai prospek yang sangat menjanjikan, 
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karena kita tahu sekarang ini masyarakat khususnya perdesaan membutuhkan 

dana atau modal untuk membuka usaha dan mengembangkan usahanya demi 

memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak, sedangkan pihak bank sendiri akan 

mendapat keuntungan dan biaya administrasi kredit dan bunga kredit yang 

diberikan debitur sebagai imbalan jasa kredit yang diberikan debitur sebagai 

imbalan jasa kredit yang diberikan. 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga 

penghimpun sekaligus sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank harus 

memiliki suatu sistem yang baik sehingga terdapat keseimbangan antara dana 

yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Salah satu fungsi dalam bank 

yang berfungsi sebagai penghimpun dana yang telah disalurkan kepada 

masyarakat adalah fungsi penagihan. Dengan adanya fungsi penagihan yang 

efektif, maka dana yang telah disalurkan kepada masyarakat akan dapat dihimpun 

kembali dalam kas bank sehingga dapat dilakukan perputaran dana yang 

melibatkan bank dan masyarakat.  

Fungsi penagihan merupakan fungsi yang bertugas untuk melakukan 

penagihan terhadap dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan 

sistem penyaluran yang dilakukan. Tidak berfungsinya fungsi penagihan akan 

mengakibatkan kas bank terkuras dan mengakibatkan tidak berimbangnya fungsi 

penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan. 

PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati merupakan bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 
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prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang perbankan. Fungsi penagihan pada PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati tidak dilaksanakan dan dibebankan kepada karyawan yang 

secara khusus bertangung jawab untuk menagih piutang kepada nasabah. Selama 

ini fungsi penagihan pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 

dilaksanakan oleh seluruh karyawan yang pada dasarnya memiliki tugas dan 

tanggung jawab pada fungsi lain. Hal ini mengakibatkan terjadinya tugas ganda 

yang dimiliki oleh karyawan. Selain terjadinya beban ganda yang dimiliki oleh 

karyawan, tidak adanya fungsi penagihan pada PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati juga berdampak pada sulitnya sistem pengendalian kas 

karena dana yang ditagih dari nasabah seringkali mengalami keterlambatan. 

Keterlambatan penagihan disebabkan oleh dua faktor, yaitu keterlambatan yang 

disebabkan oleh nasabah yang belum mampu memenuhi kewajibannya serta 

keterlambatan yang disebabkan karena karyawan cenderung lebih mengutamakan 

tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas tambahan sebagai penagih dalam 

melaksanakan fungsi penagihan bank.  

Selain terjadinya keterlambatan penagihan, adanya tugas penagihan yang 

diberikan kepada seluruh karyawan juga memungkinkan timbul celah-celah 

kecurangan dan penyalahgunaan dana bank, khususnya dana penerimaan kas 

yang didapat dari pelunasan piutang. Oleh karena itu bank harus menerapkan 

suatu sistem pengendalian intern terkait dengan fungsi penerimaan kas. Sistem 
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pengendalian intern penerimaan kas berfungsi untuk menjaga efektifitas dan 

efisiensi biaya serta untuk menjaga kesehatan bank. 

Sistem pengendalian intern penerimaan kas sangat berhubungan dengan 

sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh bank. Menurut SE No.5/22/DPNP 

sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, 

mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan 

dan melaporkan transaksi bank. Untuk menjamin data akunting yang akurat dan 

konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, maka 

proses rekonsiliasi antara data akunting dengan sistem informasi manajemen 

wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan. Setiap 

penyimpangan yang terjadi wajib segera diinvestigasi dan diatasi 

permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga wajib didokumentasikan sebagai 

bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan. Unsur–unsur 

pokok sistem pengendalian intern meliputi organisasi yang memisahkan 

tanggung jawab dan wewenang secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawab (Mulyadi, 2001: 164).  

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern akuntansi dapat dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accuonting 

control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). 

Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern 

organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran–ukuran yang 

dikoordinasikan. Sistem pengendalian intern organisasi ditujukan untuk 
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mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001: 

165).  

Berdasarkan observasi awal, tidak adanya fungsi penagihan 

mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan nasabah. Terjadinya antrian 

nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan terjadi karena petugas yang 

seharusnya melaksanakan fungsi pelayanan di kantor melaksanakan fungsi 

penagihan. Hal ini mengganggu sistem operasional bank secara keseluruhan 

terutama berkaitan dengan pengelolaan kas karena seluruh transaksi yang terjadi 

berkaitan dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas. 

Fungsi penagihan merupakan fungsi yang berhubungan dengan penagihan 

dana dari nasabah yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan kas. 

Pelaksanaan fungsi penagihan yang  dilaksanakan secara bersama-sama oleh 

karyawan pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati memiliki 

resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang karena karyawan memiliki 

kesempatan untuk menggunakan dana yang telah diterima sebelum diserahkan ke 

bank. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern penerimaan 

kas untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan pengelolaan kas yang 

disebabkan tidak adanya fungsi penagihan. 

Berdasarkan uraian tentang pentingnya pengendalian intern terhadap 

penerimaan kas dalam tugas akhir ini, maka penulis memilih judul ”Sistem 

Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada PD BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati”. 
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I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

persoalan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati? 

2. Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi penerimaan kas pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati. 

2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR 

BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Dapat membandingkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan 

khususnya sistem pengendalian intern penerimaan kas dengan kenyataan 

yang ada pada perusahaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

untuk bahan masukan atau pertimbangan bagi PD BPR BKK Semarang 
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Tengah Cabang Gunungpati tentang sistem pengendalian intern 

penerimaan kas. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pegetahuan 

tentang sistem penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pengendalian Intern 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, 

yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk 

menangani sesuatu yang berulangkali atau secara rutin terjadi (Mulyadi,2001:2). Sistem 

adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai 

dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan (Baridwan,1999:2). Sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan 

untuk mencapai serangkaian tujuan (Krismiaji,2005:1). Sistem adalah sekelompok dua atau 

lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem 

yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose) (Hall,2001:5). 

 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

serangkaian prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan  agar  mencapai tujuan bersama. 

 

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern 

 Sistem pengendalian intern yaitu organisasi dan semua metode serta ketentuan-

ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, 

memelihara kecermatan dan sampai seberaba jauh dapat dipercayanya data 
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akuntansi.(Amin, 1995 : 1). Sistem pengendalian intern adalah rencana organisasi dan 

metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya 

kebijakan manajemen.(Krismiaji, 2005:218). 

 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode serta ketentuan-ketentuan 

yang digunakan untuk melindungi kekayaan, menghasilkan informasi yang akurat dan untuk 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. 

 Pengendalian intern penerimaan kas merupakan pengendalian intern yang saling 

memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan kas yang jelas, dan bertujuan untuk 

menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan atau penyelewengan-penyelewengan yang 

kemungkinan terjadi dalam perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern ini maka 

penerimaan kas dalam perusahaan tidak dapat digelapkan oleh siapapun. 

 Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2 macam, 

yaitu: 

a. Pengendalian intern akuntansi (internal accuonting control)  

Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian 

intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan 

data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan 

kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 
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b. Pengendalian intern administratif (internal administrative control). 

Pengendalian intern administatif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 

kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2001: 165).  

 Menurut Michell Suharli, Manajemen perusahaan menerapkan sistem pengendalian 

intern agar mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Evaluasi secara periodik dan terus-

menerus atas pengendalian intern alat manajemen untuk meyakinkan bahwa pengendalian 

intern yang diterapkan efektif dan diperoleh perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang ada. 

Salah satu alat evaluasi itu adalah audit manajemen. 

 Audit manajemen mengevaluasi setiap pengendalian yang mempengaruhi efektivitas 

dan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu pengendalian intern termasuk dalam ruang lingkup 

audit manajemen. Hasil audit manajemen itu sendiri berupa rekomendasi berupa perbaikan-

perbaikan atas kekurangan atau kelemahan dari sistem pengendalian yang ada. Audit 

manajemen akan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem 

pengendalian intern perusahaan.  

 

2.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi 

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk 

melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk mengambil 

keputusan yang penting. Sistem pengendalian akuntansi intern bertujuan untuk 
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mengamankan atau menguji kecermatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi 

yang dapat dipercayadengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan – kesalahan 

pada saat yang tepat. 

b. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya 

Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak 

disengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata, seperti 

perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem 

pengendalian intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang 

dan catatan pembukuan pada saat yang tepat. 

c. Untuk menggalakkan efisiensi usaha 

Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksudkan untuk menghindari 

pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap 

semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana 

yang tidak efisien. 

d. Untuk mendorong  ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan 

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan 

peraturan tersebut oleh perusahaan.(Amin, 1995:2) 
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2.1.4 Penggolongan pengendalian intern 

 Untuk mencapai tujuan pengendalian intern, pengendalian akuntansi intern 

digolongkan sebagai berikut :  

2.1.4.1 Pengendalian dasar 

 Pengendalian dasar ini merupakan pengendalian akuntansi intern yang dibentuk 

guna menjamin kebenaran, kelengkapan, dan ketelitian transaksi yang dicatat. 

Pengendalian dasar dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian terhadap individu atau 

kumpulan transaksi sebagai berikut : 

a. Pengendalian atas tiap – tiap transaksi 

a) Pengendalian melalui persetujuan  

Pengendalian dengan pemberian persetujuan sebelum transakasi tersebut 

dilaksanakan. Tindakan pemberian persetujuan ini merupakan pengertian dasar 

dalam meyakinkan hanya transaksi yang sah dan tepat saja yang dilaksanakan, 

sedangkan transaksi lainnya dibatalkan. Pengendalian melalui persetujuan ini 

karena berkaitan dengan tujuan pengendalian dasar yaitu kebenaran (sahnya) data. 

b) Pengendalian terhadap gerak – gerik fisik 

Sistem pengendalian ini harus dibentuk sedemikian rupa sehingga barang atau jasa 

yang dikeluarkan hanya atas dasar persetujuan yang sah, telah diperiksa dengan 

tepat dan secara tepat dicatat. Pengendalian terhadap gerak- gerik secara fisik 

terutama berhubungan dengan tujuan pengendalian dasar yaitu kebenaran dan 

ketepatan dasar.  
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c) Pengendalian dengan pencocokan atau pembanding 

Pengendalian dasar ini meliputi pencocokan atau pembandingan dokumen dari 

suatu transaksi dengan dokumen dari suatu dokumen yang berdiri sendiri sebagai 

bukti kebenarannya.  

d) Pemeriksaan atas penghitungan, perkalian, dan penjumlahan Pemeriksaan atas 

penghitungan, perkalian, dan penjumlahan dimaksudkan untuk menjamin ketelitian 

angka perhitungan dalam tiap transaksi. 

b. Pengawasan terhadap kelompok transaksi 

1) Pengendalian terhadap kelengkapan prosedur pelaksanaan dan pencatatan, 

memberikan jaminan semua dan hanya transaksi yang benar (sah) saja yang 

dilaksanakan dan dicatat. Untuk mencapai dasar kelengkapan dalam pengendalian 

harus ditempuh empat operasi pengendalian, yaitu 

a) Pemberian nomor urutian nomor urut  

Pemberian nomor urut untuk meyakinkan transaksi tidak hilang dalam proses  

b) Penggunaan daftar pengendalian  

c) Pengendalian terhadap kelengkapan ini adalah dengan jalan mencatat 

dokumen transaksi ke dalam suatu daftar pada saat dokumen diterima, 

kemudian memberikan catatan dalam daftar tersebut mengenai kelengkapan 

pelaksanaan dari tiap dokumen. 

d) Pengendalian terhadap dokumen yang sebelum yang belum cocok 

e) Pengendalian terhadap dokumen yang belum cocok adalah dengan membuat 

catatan yang tepat untuk meneliti dokumen mana yan belum dicocokkan 

dengan dokumen lainnya selama proses transaksi berlangsung. 
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f) Pengelompokan atau pengendalian jumlah 

g) Pengelompokan atau pengendalian jumlah dilakukan dengan komputer untuk 

menjamin kelengkapan proses. 

2) Pengendalian terhadap ikhtisar transaksi dan pencatatannya ke buku besar   

Penggunaan buku besar untuk menjamin setiap penambahan atau pengurangan 

atas catatan-catatan yang rinci. Iktisar transaksi dan pencatatannya ke dalam buku 

besar harus dijamin kebenarannya. 

a) Pengendalian melalui rekonsiliasi 

3) Pengendalian ini dilakukan melalui rekonsilasi secara berkala atas buku besar 

dengan catatan rinci, penelitian terhadap perbedaan atas selisih, dan penyesuaian 

ataupun membetulkan perbedaan yang tidak dapat diterima. 

4) Pencocokan dengan data dari pihak ketiga 

5) Pencocokan secara berkala atas hasil yang telah dicatat dengan pernyataan yang 

diterima dari pihak ketiga. 

6) Pemeriksaan secara fisik atas kekayaan perusahaan 

7) Perhitungan secara berkala dengan melihat langsung kekayaan perusahaan, seperti 

uang kas, surat berharga, persediaan dengan membandingkan barang yang dihitung 

dengan catatan yang bersangkutan dan melakukanlangkah – langkah pemeriksaan 

yang tepat atas selisih yang ditemukan. 

 

 

2.1.4.2 Disiplin terhadap pengendalian  
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 Disiplin terhadap pengendalian meliputi pengendalian akuntansi intern yang 

dibentuk untuk menjamin kelangsungan dan ketetapan operasi dari pengendalian dasar 

dan penggunaan harta perusahaan. Pengendalian displin meliputi jenis-jenis pengendalian 

ebagai berikut: 

a.  Pengendalian terhadap pekerjaan orang yang terlihat dalam pelaksanaan pengendalian 

dasar. 

b.  Pemisahan tugas sehingga adanya saling pengendalian antara masing-masing pegawai. 

c.  Pengawasan bagian penyimpanan. (Amin Widjaja Tunggal, 1995 :  3) 

 

2.1.5 Prosedur Pengendalian 

 Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain dari lingkungan 

pengendalian dan sistem akuntansi, yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya. 

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian dan 

langkah-langkah Dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam melaksanakan kegiatan 

pengendalian operasional Bank. Prosedur pengendalian berfungsi untuk mencegah salah 

saji yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Prosedur pengendalian harus memenuhi 

minimal lima unsur sebagai berikut: 

a.  Pemisahan tugas yang cukup 

b.  Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas 

c.  Dokumen dan catatan yang memadai 

d.  Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 

e.  Pengecekan independen atas pelaksanaan.(Amin, 1995 : 27) 
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2.1.6 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern 

 Menurut Mulyadi dalm bukunya Sistem Akuntansi (2001 : 164) unsur-unsur pokok 

sistem pengendalian intern meliputi :  

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) 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 ini: harus dipisahkan fungsi – fungsi operasi dan 

penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 

wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan 

memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang 

untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 

b. Sistem wewenang atau otorisasi 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 setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan 

untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya 

transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi 

sedemikian rupa guna mengawasi penggunaan otorisasi. Di lain pihak, formulir 
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merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam 

catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam 

dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan 

yang tinggi (reliability) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin 

dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi 

masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosecdur 

pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya 

mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.  

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan 

cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara–cara 

yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah. 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 

2) Dilakukan pemeriksaan mendadak (surprised audit) tanpa pemberitahuan lebih 

dahulu kepada pihak yang akan diperiksa. 

3) Setiap transakasi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang 

atau satu satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit 

organisasi lain. 

4) Perputaran jabatan (job rotation) yang diadakan secara rutin akan mendapat 

menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

persekongkolan dapat dihindari. 
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5) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

6) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur–

unsur sistem pengendalian intern yang lain.  

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Untuk menciptakan pengendalian intern dalam perusahaan, perlu diperoleh mutu 

karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendaparkan karyawan yang 

kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh : seleksi calon 

karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaanya, pengembangan 

pendiidkan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan perusahaan, sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

 

2.2 Perbankan 

2.2.1 Pengertian Bank 

 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Prof. G. M. Verryn 

Stuart mendefinisikan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan 

kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya senditi atau dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru 

berupa uang giral. Somary berpendapat bahwa bank merupakan suatu badan yang 

berfungsi pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang.  
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 Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah 

suatu badan tempat penyimpan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara 

dalam lalu lintas pembayaran.  

 

2.2.2 Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah terutama 

perekonomian pedesaan, pemerintah daerah berupaya membentuk suatu lembaga kredit 

kecamatan yang disebut Badan Kredit Kecamatan (BKK). 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan usaha neraca 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rakub, 2003: 11). Menurut Undang-

Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan /atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Dari berbagai pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank 

Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan merupakan bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan /atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

Tujuan yang hendak dicapai dengan didirikannya BKK adalah: 



20 

 

 

a. Menunjang kelancaran penyediaan sarana produksi terutama permodalan dalam 

rangka pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan daerah pada 

khususnya. 

b. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha golongan ekonomi lemah di 

pedesaan dan menciptakan lapangan kerja secara langsung. 

c. Meningkatkan produktifitas dalam rangka peningkatan produksi khususnya di bidang 

pertanian dan perdagangan. 

d. Melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. 

e. Meningkatkan pendapatan secara nyata bagi petani dan pedagang. 

f. Meningkatkan taraf hidup dengan jalan: 

1) Memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan petani dari pengaruh yang 

merugikan. 

2) Membentuk modal masyarakat dengan mengadakan pinjaman wajib. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

untuk mencapai tujuan tersebut di atas, BKK juga menjalankan fungsinya sebagai berikut: 

a. Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah, dan 

mengarah pada masyarakat pedesaan. 

b. Menunjang kelancaran penyediaan sarana permodalan untuk kegiatan produtif. 

c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

d. Mendidik masyarakat pedesaan untuk gemar menabung. 

e. Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh lintah darat. 

f. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas 

ekonomi nasional. 
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g. Membimbing para nasabah atau pengusaha kecil untuk merasa ikut handarbeni atas 

lembaga perkreditan pedesaan yang ada. 

h. Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan 

daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberian pinjaman kredit di 

bidang usahanya. 

2.2.4 Permodalan Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

a. Sumber pinjaman dari pemerintah dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Pinjaman awal yang dananya diambil dari APBD Jawa Tengah sebesar Rp. 

1.000.000,00 untuk diberikan pada setiap BKK yang baru berdiri. 

2) Kredit lunak berjangka waktu 20 tahun. 

b. Pemupukan dana oleh BKK terutama diperoleh dari tabungan nasabah dan laba yang 

ditahan. 

c. Dana dari dinas-dinas yang memberi tugas kepada BKK untuk menyalurkan pinjaman 

kepada pengusaha kecil. 

2.2.5  Kegiatan Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

2.2.6 Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Badan Kredit Kecamatan (BKK) adalah 

sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito 

berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga. 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
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d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka atau tabungan pada bank lain. 

Kegiatan-kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan Badan Kredit Kecamatan (BKK) 

adalah: 

a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam perdagangan. 

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal. 

d. Melakukan usaha perasuransian. 

e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPR di atas.  

 

2.2.7 Penegasan Istilah 

a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, 

tabungan dan lain-lain. 

b. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dalam bentuk deposito yang sertifikat 

bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. 

c. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank. 

d. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan 

pemindahbukuan. 

e. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti 

penyimpanannya dipindahtangankan 
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f. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 

g. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

dengan pemberian bunga 

h. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam 

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

i. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip 

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

2.3 Sistem Pengendalian Intern Perbankan 

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern Bank 

a. Pengertian 

Menurut SE No.5/22/DPNP pengendalian intern merupakan suatu mekanisme 

pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (on going 

basis), guna: 

1). Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank; 

2). Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat; 

3). Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; 

4). Mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk 

kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian; 

5). Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. 

b.  Tujuan 
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1) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan 

Kepatuhan) 

Tujuan Kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank 

maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank. 

2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu 

(Tujuan Informasi) 

Tujuan Informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu 

dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan 

dapat dipertanggungjawa bkan. 

3) Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (Tujuan Operasional) 

Tujuan Operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko 

kerugian. 

 

4) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi secara menyeluruh 

(Tujuan Budaya Risiko) 

Tujuan Budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai 

penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang 

ada di Bank secara berkesinambungan. 
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2.3.2 Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Bank 

 Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi 

tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain: 

a. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang 

menetapkan pengendalian intern tersebut. 

b. Direksi 

Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem 

Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan 

secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank. 

Sementara itu Direktur Kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya 

penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan 

dengan prinsip kehati -hatian. 

c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 

SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas 

Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan 

operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang 

telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Disamping itu, Bank perlu memberikan perhatian 
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kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang 

memadai, dan keahlian auditor intern khususnya praktek dan penerapan penilaian risiko. 

d. Pejabat dan pegawai Bank 

Setiap pejabat dan pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem 

Pengendalian Intern yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Pengendalian intern 

yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai Bank, mendorong 

budaya risiko (risk culture) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap 

praktek perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi 

melalui sistem deteksi dini yang efisien. 

 

e. Pihak-pihak ekstern 

Pihak-pihak ekstern Bank antara lain otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, dan 

nasabah Bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern 

Bank yang handal dan efektif. 

2.3.3 Faktor Pertimbangan dalam Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Bank 

 Bank harus memiliki Sistem Pengendalian Intern yang dapat diterapkan secara 

efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. total aset; 

b. jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk produk dan jasa baru; 

c. kompleksitas operasional, termasuk jaringan kantor; 
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d. profil risiko dari setiap kegiatan usaha; 

e.metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi serta metodologi 

yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan, dan pembatasan (limit) risiko; dan 

f. ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 

2.3.4  Lingkungan Pengendalian (Control Environtment) 

 Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, 

kepedulian dan langkah-langkah dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam melaksanakan 

kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur lingkungan pengendalian meliputi: 

a. struktur organisasi yang memadai; 

b. gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank; 

c. integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai; 

d. kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank; 

e.atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen 

Risiko; dan 

f. faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank 

dan penerapan manajemen risiko. 

2.3.5  Elemen Utama Sistem Pengendalian Intern Bank 

 Pengendalian Intern Bank terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling 

berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan  Kultur Pengendalian (Management 

Oversight and Control Culture), Identifikasi dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and 
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Assessment), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Control Activities and 

Segregation of Duties), Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (Accountancy, 

Information and Communication), serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi 

Penyimpangan/Kelemahan (Monitoring Activities and Correcting Deficiencies). 

 Pengendalian Intern sekurang-kurangnya mencakup lima elemen utama, yaitu: 

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian 

a. Dewan Komisaris 

 Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: 

1) mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi 

usaha Bank secara keseluruhan; 

2) memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat 

ditolerir (risk tolerance), dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan 

langkahlangkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko tersebut; 

3) mengesahkan struktur organisasi; 

4) memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern. 

 Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut, maka dewan Komisaris: 

1) harus dapat bersikap obyektif serta memiliki pengetahuan dan kemampuan serta 

keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan risiko Bank; 
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2) harus berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap 

permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas Sistem Pengendalian Intern, 

seperti adanya hambatan dalam arus informasi dari bawahan kepada pimpinan dan 

kelemahan dalam pelaksanaan fungsi keuangan, hukum dan audit intern; 

3) secara berkala mengadakan pertemuan dengan Direksi dan pejabat eksekutif Bank 

untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern; 

4) melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang 

dibuat oleh Direksi, SKAI dan auditor ekstern; 

5) secara berkala melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Direksi telah 

menindaklanjuti dengan tepat atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh 

otoritas pengawasan Bank, auditor intern dan auditor ekstern; 

6) secara berkala melakukan kaji ulang terhadap validitas strategi Bank yang telah 

ditetapkan. 

b. Direksi 

 Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: 

1) melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan Komisaris 

2) mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan 

mengendalikan risiko yang dihadapi Bank; 

3) memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung 

jawab dan hubungan pelaporan yang jelas; 
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4) memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung 

oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten; 

5) menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern; dan 

6) memantau kecukupan dan efektivitas dari system pengendalian intern. 

 Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab tersebut, Direksi harus melakukan 

langkah-langkah, antara lain : 

1) menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggungjawab dalam kegiatan atau 

fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap 

kegiatan operasional serta kecukupan organisasi; 

2) melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer/pejabat 

dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan; 

3) mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas 

menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta 

menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang 

organisasi Bank; 

4) mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi 

pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki 

pengalaman dan kemampuan yang memadai; 
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5) melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan 

atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakannya. 

c. Budaya Pengendalian 

 Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab dalam meningkatkan etika kerja 

dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan 

kepada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian 

intern yang berlaku di Bank. 

 Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-langkah yang 

harus diperhatikan dan dilakukan oleh Bank, antara lain: 

1) Dewan Komisaris dan Direksi harus menjadi role model bagi seluruh pegawai atau 

memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat; 

2) Dewan Komisaris dan Direksi harus mampu mengelola sumber daya manusia, termasuk 

dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan ketrampilan, pengetahuan dan 

perilakunya; 

3) Meningkatkan kesadaran seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya efektivitas 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan selanjutnya pegawai 

mengkomunikasikan pada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap 

permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank. 

 Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut maka seluruh kebijakan, standar 

dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi setiap 
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pegawai yang terkait. Dalam rangka memperkuat nilai-nilai etika, Bank harus menghindari 

kebijakan dan praktek yang dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan 

penyimpangan atau pelanggaran, seperti penekanan pada pencapaian target jangka pendek 

dengan mengabaikan dampak risiko yang bersifat jangka panjang, sistem kompensasi yang 

terlalu didasarkan kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif dan 

pengenaan sanksi yang terlalu ringan atau terlalu berlebihan atas pelanggaran yang 

dilakukan. 

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko 

a. Penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi 

dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk 

mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. 

b. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain: 

1) perubahan kegiatan operasional Bank; 

2) perubahan susunan personalia; 

3) perubahan sistem informasi; 

4) pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu; 

5) perkembangan teknologi; 

6) pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru; 

7)terjadinya penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi dan restrukturisasi Bank; 

8) perubahan dalam sistem akuntansi; 
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9) ekspansi usaha; 

10) perubahan hukum dan peraturan; dan 

11) perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah. 

c. Suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif mengharuskan Bank secara terus menerus 

mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. 

Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor intern sehingga cakupan audit yang 

dilakukan lebih luas dan menyeluruh. 

d. Penilaian ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi Bank, penetapan 

limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut. Metodologi penilaian risiko harus 

menjadi tolak ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang 

bisa dikinikan secara periodik. Penilaian risiko juga meliputi penilaian terhadap risiko 

yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap 

risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan 

biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko 

tersebut atau tidak dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu. 

e. Penilaian tersebut harus mencakup semua risiko yang dihadapi, baik oleh risiko individual 

maupun secara keseluruhan (aggregate ), yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko 

likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko 

kepatuhan. 

f. Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum 

dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. 

Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus 
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menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta 

dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan 

operasi dan organisasi Bank. 

Menurut Indra (2006: 92), Sistem manajemen resiko di bidang akuntansi dilakukan 

dengan menerapkan pengendalian intern secara berlapis-lapis, antara lain: 

1. Pengendalian Internal Melalui Sistem 

Pengendalian risiko melalui sistem dilakukan, baik melalui sistem operasional 

perbankan maupun melalui aplikasi komputer perbankan. Keduanya dapat dilakukan 

dengan banyak cara, antara lain: 

a. Komputer yang digunakan untuk melakukan transaksi jasa perbankan harus 

didaftarkan terlebih dahulu ke dalam sistem komputer sentral, sehingga hanya 

komputer yang sudah terdaftar saja yang dapat digunakan untuk melakukan 

transaksi jasa perbankan  

b. Pencatatan ke dalam sistem komputer sentral, tidak hanya mencakup komputer 

yang digunakan, akan tetapi juga petugas-petugas yang diperkenankan 

menggunakan komputer transakasi jasa perbankan. Petugas-petugas yang 

diperkenankan melakukan transaksi jasa perbankan identitasnya telah dicatatkan 

ke dalam sentral komputer untuk melakukan transaksi jasa perbankan. 

c. Selanjutnya petugas yang diperkenankan melakukan transaksi jasa perbankan, tidak 

dapat sembarangan menggunakan aplikasi jasa perbankan. Petugas-petugas yang 

diberi kewenangan menggunakan komputer untuk melakukan transaksi jasa 

perbankan, masing-masing diberikan menu aplikasi jasa perbankan yang berbeda 

menurut jenis pekerjaannya (tugas dan tanggung jawabnya). Sehingga secara 
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umum menu aplikasi perbankan dibedakan menjadi aplikasi yang berhubungan 

dengan transaksi keuangan dan aplikasi transaksi non keuangan. Aplikasi transaksi 

keuangan inilah yang memberikan kewenangan kepada seorang petugas bank 

untuk melakukan pencatatan pembukuan langsung dari aplikasi perbankan. 

d. Petugas teller yang diberi wewenang melakukan transaksi pembukuan keuangan 

tersebut diberikan kewenangan secara terbatas sesuai dengan pengalaman, 

kemampuan dan integritasnya kepada perusahaan. Artinya bahwa pemberian 

kewenangan melakukan transaksi pembukuan tersebut dalam jumlah/nilai yang 

sudah ditentukan oleh atasannya. 

2. Pengendalian Internal Melalui Prosedur         

Sistem pengendalian internal melalui prosedur diterapkan antara lain dengan 

menerapkan konsep maker, checker, dan signer (MCS) dalam setiap transaksi 

keuangan, pemisahan tugas, dan pengawasan ganda 

a. Konsep signer, dan signer (MCS)  

Konsep maker, checker, dan signer (MCS) menjamin bahwa pemrosesan 

transaksi keuangan dilakukan dengan seksama sehingga dapat diselesaikan secara 

benar dan tepat. Maker adalah petugas yang menyiapkan dokumen keuangan, 

checker adalah petugas yang melakukan pengecekan atas kebenaran isi dokumen 

keuangan, signer adalah petugas yang memberikan persetujuan atas dokumen 

keuangan tersebut. Mungkin saja fungsi checker dan signer dilakukan oleh petugas 

yang sama karena jumlah nilai transaksinya relatif kecil. Hal ini ditetapkan dalam 

dalam surat keputusan pemberian wewenang kepada petugas-petugas tertentu 

yang dilakuakan secara tertulis. Sedangkan maker dan checker tidak boleh 
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dirangkap oleh petugas yang sama, karena kalau ini dilakukan tujuan pengawasan 

menjadi tidak tercapai. 

b. Pemisahan tugas  

Pemisahan tugas adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjamin proses 

yang benar tidak akan dikorbankan karena adanya kepentingan pribadi. Ada dua 

jenis pemisahan tugas, yaitu pemisahan tugas daklam satu bagian atau satu seksi 

dan pemisahan tugas antar bagian atau antar seksi yang berlainan. Singkatnya 

penerapan pemisahan tugas dilakukan dengan cara bahwa petugas yang mengelola 

uang kas, dan sebaliknya pihak yang berwenang membuat bukti pembukuan tidak 

diperkenankan mengelola kas. 

c. Pengawasan ganda  

Pengawasan ganda adalah pengwasan yang dilakukan dengan dua jenis 

pengawasan, yaitu pembuatan dua dokumen yang berbeda dari sumber yang sama 

selanjutnya kedua dokumen tersebut dicocokan satu sama lain, dan penjagaan 

ganda yang dilakukan dengan menunjuk dua orang untuk dapat melakukan 

pengawasan. Pembuatan dua dokumen yang berbeda dari sumber yang sama 

antara lain diterapkan pada transaksi-transaksi untuk keperluan internal bank.  

Selanjutnya penjagaan ganda dilakukan oleh dua orang yang diberikan tugas 

untuk pengawasan, yaitu atasan langsung dari petugas yang melakukan transaksi 

dan petugas verifikasi. Verifikasi awal dilakukan pada saat proses transaksi tersebut 

berlangsung, sedangkan verifikasi akhir akan dilakukan setelah seluruh transaksi 

keuangan hari tersebut selesai dilakukan. Petugas verifikasi akhir akan melakukan 
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verifikasi atas transaksi yang dilakukan pada hari tersebut yang dicocokan dengan 

bukti pembukuan dan tansaksi pembukuannya        

3. Pengendalian Internal Melalui Struktur Organisasi    

Semakin besar suatu organisasi bank semakin besar transaksi keuangan yang 

dilakukan. Untuk membantu mengatasi transaksi keuangan yang berjumlah besar pada 

umumnya bank menggunakan teknologi komputer dalam aplikasi pembukuannya. 

Bahkan dalam rangka mempercepat proses penerbitan laporan keuangan, bank-bank 

mulai menerapkan sistem pembukuan yang terpusat. Dalam sistem ini setiap saat bank 

dapat menerbitkan neraca hariannya, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat 

dimonitor setiap saat. Konsekuensi dari sistem pembukuan yang terpusat dan 

penggunaan teknologi komputer adalah sistem pengawasan atas transaksi pembukuan 

tersebut. Semakin banyak petuas bank yang terlibat dalam pembukuan transaksi 

keuangan akan semakin rumit sistem pengawasannya. Walaupun sistem sudah didesain 

secara canggih, namun potensi kecurangan akan selalu ada. Oleh karena itu, untuk 

mengeliminir terjadinya kecurangan dalam sistem akuntansi, maka bank menerapkan 

pembatasan terhadap pengguna akuntansi keuangan bank. Pada umumnya bank 

membagi kewenangan petugas dalam aplikasi komputer bank menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok user untuk aplikasi transaksi keuangan dan kelompok user untuk 

aplikasi transaksi non keuangan seperti aplikasi pembukuan rekening simpanan, 

pembukuan rekening pinjaaman, dan sebagainya. Kewenangan penggunaan aplikasi 

non keuangan pada umumnya diberikan kepada petugan pelayanan nasabah (costumer 

service) untuk keperluan pelayanana dengan pihak ekstern/nasabah. Sedangkan untuk 

kepentingan internaql bank, seperti pembukuan rekening titipan, penbukuan rekening 
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persekot, dan sebagainya dilakukan oleh petugas bagian/seksi akuntansi di unit kerja 

yang bersangkutan. 

Sedangkan aplikasi transaksi keuangan diberikan kepada teller. Teller ini diberikan 

kewenangan untuk melakuakn transaksi keuangan tunai dan nontunai (pemindah 

bukuan/overbooking). Teller ini melayani baik untuk keperluan eksternal/nasabah 

maupun untuk keperluan internal bank. Dalam praktiknya kewenangan teller untuk 

melakukan persetujuan suatu transaksi dibatasi kewenangannya. 

Pembatasan kewenangan melakukan transaksi keuangan tersebut dalam sebuah 

bank sangat penting, hal ini disebabkan karena bank dalam melakukan transaksi dalam 

jumlah dan frekuensi yang banyak, sehingga pengawasan menjadi semakin sulit 

dilakukan. Untuk meminimalisasi risiko dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, 

bank membatasi kewenangan membukukan pada petugas tertentu saja yang jumlahnya 

sangat sedikit dalam suatu bank. Kewenangan tersebut ditetapkan dalam struktur 

organisasi dan deskripsi pekerjaan masing-masing petugas.     
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Gambar 2.1Posisi Pelaksana Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Kantor Cabang 

Bank(Indra Bastian, 2006: 97) 

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi 

 Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. 

Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan 

diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian 

mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi 
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lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten 

dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan 

Bank sehari-hari. 

a. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan 

keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan dewan Komisaris dan Direksi Bank 

telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut akan dapat membantu 

Direksi termasuk Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat 

mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian 

diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank, yang 

sekurangkurangnya meliputi: 

1) Kaji Ulang Manajemen (Top Level Reviews ) 

Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja 

operasional dari pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil 

kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan 

keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji 

ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan 

pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (fraud). 
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2) Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review) 

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang 

secara harian, mingguan, maupun bulanan. 

a) melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan 

oleh satuan kerja manajemen risiko; 

b) menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data 

keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan 

dengan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko; dan 

c) melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, 

guna : 

(1) mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan; 

(2) menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (correctiv e actions). 

3) Pengendalian Sistem Informasi 

a) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan 

melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern. 

b) Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu 

pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

(1) Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, 

sistem pengadaan dan pemeliharaan software, pengamanan akses, serta 

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum 
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ini diterapkan terhadap mainframe, server, dan users workstation, serta jaringan 

internal - eksternal. 

(2) Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam 

mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, 

akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus 

dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek 

kebenaran proses audit dimaksud. 

4) Pengendalian Aset Fisik (Physical Controls) 

a) Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan 

fisik terhadap aset Bank. 

b) Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap 

program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bank 

dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai 

aktiva secara berkala. 

5) Dokumentasi 

a) Bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, 

prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. 

b) Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan 

operasional Bank secara aktual, dan harus diinformasikan kepada pejabat dan 

pegawai. 
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c) Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan 

auditor intern, akuntan publik dan otoritas pengawasan Bank Indonesia. 

d) Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika 

melakukan audit rutin maupun non rutin. 
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b. Pemisahan Fungsi 

1) Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki 

peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan 

dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah 

kegiatan operasional. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang 

dikenal sebagai “Four-Eyes Principle”. 

2) Apabila diperlukan, karena perubahan karakteristik kegiatan usaha dan transaksi serta 

organisasi Bank, Direksi Bank wajib menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk 

penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha 

yang berisiko tinggi. 

3) Sistem Pengendalian Intern yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan 

menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan 

berbagai benturan kepentingan (conflict of interest). Seluruh aspek yang dapat 

menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisir, 

dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen, seperti Akuntan 

Publik. 

4) Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank harus melakukan langkah-

langkah, antara lain: 

a. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Bank yang harus dipisahkan atau 

dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya 

manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank; 
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b. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan front dan back office, 

tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap: 

(1). Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran; 

(2). Rekening nasabah dan rekening pemilik bank; 

(3). Transaksi dalam pembukuan bank; 

(4). Pemberian informasi kepada nasabah bank; 

(5). Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan 

debitur setelah pencairan kredit; 

(6). Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang 

signifikan; 

(7). Independensi fungsi manajemen risiko pada bank. 

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar 

dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar 

menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya 

masing-masing. 

a. Sistem Akuntansi 

(1). Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, 

mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan 

melaporkan transaksi Bank. 

(2). Untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia 

berdasarkan hasil olahan sistem maka proses rekonsiliasi antara data akunting dan 

sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang-
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kurangnya setiap bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi wajib segera diinvestigasi 

dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga wajib didokumentasikan 

sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan. 

b. Sistem Informasi 

(1). Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, 

kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang 

mendukung pelaksanaan tugas dewan Komisaris dan Direksi. 

(2). Sistem pengendalian intern yang efektif sekurangkurangnya menyediakan 

data/informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, 

kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar 

(kondisi eksternal) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka 

pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

(3). Sistem Pengendalian Intern sekurang-kurangnya menyediakan sistem informasi 

yang dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama 

aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi. Sistem 

informasi tersebut, termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data 

elektronik, harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen 

(auditor intern) dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai. 

(4). Bank sekurang-kurangnya mengorganisasikan suatu rencana pemulihan darurat 

(contingency recovery plan) dan sistem back-up untuk mencegah kegagalan usaha 

yang berisiko tinggi. Prosedur, proses, dan sistem back-up harus didokumentasikan 

dan dinilai kembali efektivitasnya secara berkala. Untuk memastikan bahwa seluruh 

rencana dan proses pemulihan darurat (contingency recovery plan) dan sistem 

back-up telah bekerja secara efektif maka pelaksanaan proses dan sistem tersebut 
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harus didokumentasikan dan diuji secara berkala. Bank harus mendokumentasikan 

pelaksanaan pengujian berkala tersebut dan Direksi Bank memberikan perhatian 

yang penuh terhadap temuan kelemahan pada sistem yang didasarkan atas 

pengujian tersebut serta selanjutnya mengambil langkah perbaikan yang 

diperlukan. 

(5). Bank sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen 

yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. 

Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi 

tersebut mempunyai dampak risiko maka Bank harus mengendalikannya secara 

efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya 

kerugian Bank yang signifikan. 

(6). Khususnya yang berkaitan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem 

dan teknologi informasi, Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a). Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung 

proses jejak audit (audit trail). 

Proses jejak audit tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan 

didokumentasikan untuk memastikan bahwa proses otomasi telah bekerja 

secara efektif dan akurat. SKAI wajib melakukan penilaian terhadap efektivitas 

dan akurasi proses jejak audit tersebut ketika melakukan evaluasi pelaksanaan 

pengendalian intern Bank; 

b). Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya 

(general controls) maupun pengendalian terhadap aplikasi software dan 

prosedur manual lainnya (application controls); 
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c). Antisipasi terjadinya risiko gangguan atau kerugian yang disebabkan oleh 

faktor-faktor yang berada di luar jangkauan pengendalian rutin Bank sehingga 

Bank harus menyelenggarakan sistem pemulihan (recovery) dan rencana 

kontinjensi serta pengecekan secara berkala atas kemungkinan terjadinya hal-

hal yang sulit diprediksi sebelumnya (disaster and recovery plan). 

d). Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, 

tepat waktu, dapatdiakses oleh pihak yang berkepentingan dan disajikan dalam 

format yang konsisten. 

e). Sebagai bagian dari proses pencatatan atau pembukuan, sistem informasi harus 

didukung oleh sistem akuntansi yang baik termasuk penetapan prosedur dan 

jadwal retensi pencatatan transaksi. 

c. Sistem Komunikasi 

(1). Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik 

intern maupun ekste rn, seperti otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, 

pemegang saham dan nasabah Bank. 

(2). Sistem Pengendalian Intern Bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang 

efektif agar seluruh pejabat/pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi 

kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

(3). Direksi Bank harus menyelenggarakan saluran/jalur komunikasi yang efektif agar 

informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan 

ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja 

operasional Bank. 
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(4). Struktur organisasi Bank harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, 

yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit: 

a). Informasi ke atas untuk memastikan bahwa dewan Komisaris, Direksi dan pejabat 

eksekutif Bank mengetahui risiko dan kinerja operasional Bank. Saluran informasi 

ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan 

dapat diketahui oleh jajaran manajemen. 

b). Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi 

Bank serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada 

para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana. 

c). Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang 

diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan 

kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam 

pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai. 

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan 

a. Kegiatan Pemantauan 

1). Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas 

keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama 

Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari 

termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun 

oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 

2). Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern 

secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern 
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serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar 

efektivitasnya dapat ditingkatkan. 

3). Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya 

kegiatan pemantauan yang efektif, sekurang-kurangnya adalah: 

a). Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan 

terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank; 

b). Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas 

pengendalian intern; 

c). Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan 

pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi 

dalam kegiatan operasional; 

d). Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam kegiatan operasional dan 

menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, management review dan 

laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/ penyimpangan dari kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas irregularities) yang selanjutnya 

dilakukan kaji ulang; 

e). Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan 

kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; 

f). Menetapkan informasi/feed back dalam suatu format dan frekuensi yang tepat. 

b. Fungsi SKAI 

1). Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap 

sistem pengendalian intern. Pelaksanaan audit intern tersebut yang dilaksanakan 

oleh 
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2). SKAI harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki 

jumlah yang memadai. 

3). Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern, SKAI harus melaporkan hasil 

temuannya secara langsung kepada dewan Komisaris atau Komite Audit (apabila 

ada), Direktur Utama, dan Direktur Kepatuhan. 

4). SKAI harus melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari dan 

kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

5). Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, 

organisasi dan ruang lingkup tugas SKAI maka Bank wajib berpedoman pula kepada 

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Direktur Kepatuhan (Compliance 

Director) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB). 

c. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan 

1). Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja 

operasional (risk taking unit), SKAI maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan 

2). kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan 

pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada dewan Komisaris. 

3). Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki 

kelemahan pengendalian intern, antara lain: 

a). Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak 

efektifnya pengendalian risiko Bank harus segera ditindaklanjuti oleh dewan 

Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif terkait; 

b). SKAI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai 

terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada dewan 

Komisaris, Komite Audit (apabila ada), dan Direktur Utama dalam hal masih 
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terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau tindakan korektif belum 

ditindaklanjuti; 

c). Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi 

harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada 

pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan; 

d). Dewan Komisaris dan Direksi harus menerima laporan secara berkala berupa 

ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian 

intern. 

 

2.4 Sistem  Akuntansi Penerimaan Kas  

2.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, buku-buku, catatan, prosedur-prosedur 

dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan 

ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan 

yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah 

untuk menilai hasil (Baridwan,1991:4). Sedangkan menurut Mulyadi, sistem akuntansi 

adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

merupakan formulir-formulir, buku catatan, tehnik, metode, dan prosedur untuk mencatat 

dan mengelola data akuntansi dengan tujuan memperoleh informasi-informasi akuntansi, 
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yang diperlukan manajemen dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah dalam penilaian hasil operasi 

perusahaan. 

2.4.2 Pengertian Kas  

 Kas adalah suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi 

(Baridwan,2004:85). Kas adalah nilai uang kontan yang ada dan disimpan dalam perusahaan 

beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat digunakan sebagai alat pembayaran 

kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya (Gitosudarmo 

(1992:61). Kas adalah aktiva yang dimiliki dan digunakan pada hampir semua perusahaan. 

Kas meliputi uang tunai (uang kertas maupun logam), dan kertas-kertas berharga yang 

dapat disamakan dengan uang, serta simpanan di bank yang dapat digunakan sewaktu-

waktu (Jusuf,2001:1). 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kas adalah segala sesuatu 

yang mempunyai sifat seperti uang yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran dan 

pelunasan kewajiban serta digunakan sebagai alat ukur dalam akuntansi yang dapat 

disimpan di bank sebesar nilai nominal dan dapat dicairkan sewaktu-waktu. 

2.4.3 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

 Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 

menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai 

atau piutang yang dipergunakan untuk kegiatan umum perusahaan (Mulyadi,2001:455).. 

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah proses aliran kas yang terjadi di perusahaan secara 

terus menerus sepanjang hidup perusahaan yang bersangkutan terdiri dari aliran kas masuk 

(cash in flow) dan aliran kas keluar (cash out flow) (Gitosudarmo,1992:61). 
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 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan 

perusahaan yang berkaitan dengan aliran kas masuk dan kas keluar. 

 

2.4.4 Sistem  Akuntansi Penerimaan Kas pada Sektor Perbankan 

 Elemen-elemen yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas dari setoran 

tunai menurut Institut Bankir Indonesia (1999:62) adalah: 

1. Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari setoran tunai adalah : 

a. Teller 

Teller adalah salah satu petugas bank yang pekerjaannya sehari-hari banyak 

berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum, serta dalam melaksanakan 

tugasnya teller bertanggung jawab terhadap jumlah uang. 

b. Kepala Teller 

Kepala Teller adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pelayanan kepada para nasabah serta sebagai supervisor dan bertanggung jawab 

pada bagian kas. 

c. Bagian Akuntansi/Satuan Kerja Tabungan  

Bagian akuntansi adalah bagian yang melaksanakan seluruh tugas administratif 

pembukuan atas transaksi di kantor cabang. 

d. Pimpinan Perusahaan  
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Pimpinan perusahaan adalah aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh 

terhadap seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit-unit/bagian-

bagian dalam supervisinya. 

2. Dokumen yang digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari setoran tunai 

adalah : 

a. Slip setoran 

Slip setoran adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat setoran tunai atau 

bukti pembayaran atas setoran tunai dari tabungan dan deposito. 

b. Daftar mutasi kas harian kasir 

Daftar mutasi kas harian kasir adalah suatu lembaran yang digunakan untuk 

rekapitulasi/pencatatan transaksi teller dimana dalam daftar mutasi kas harian 

kasir ini terdapat saldo awal para teller serta gambaran mutasi penerimaan tunai 

yang terjadi lewat teller serta perincian uang tunai/saldo harian secara fisik. 

c. Perincian kas 

Perincian kas adalah lembaran yang diisi oleh kepala teller untuk mencatat jumlah 

yang diterima atau setor. 

d. Rekapitulasi  

Rekapitulasi adalah lembaran yang digunakan oleh kepala teller sebagai rekapitulasi 

semua transaksi yang dilakukan oleh teller maupun kepala teller. Lembaran ini 

memuat semua saldo akhir pada kasir. 

e. Nota kredit 
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Nota kredit adalah suatu bukti yang digunakan untuk menerangkan bahwa pihak 

bank telah mencatat atau mengkredit setoran nasabah sebagai setoran tunai. 

f. Master ticket 

Master ticket adalah slip debet yang dibuat oleh kepala teller sebagai gambaran 

jumlah mutasi penerimaan kas. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan 

a. Daftar rekening 

Daftar rekening adalah catatan yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan 

atau penyetoran tunai dari nasabah. 

b. Rekening koran 

Rekening koran adalah catatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam jurnal 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

c. Daftar transaksi harian teller 

Daftar transaksi harian teller adalah catatan yang melaporkan total atau jumlah 

transaksi penerimaan kas setiap harinya pada bagian teller. 

4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas dari setoran 

tunai 

Penerimaan kas dari setoran tunai dilaksanakan dengan prosedur berikut ini : 

a. Prosedur penerimaan kas 

Dalam prosedur ini bagian teller menerima slip setoran, buku tabungan serta uang 

tunai dari nasabah kemudian memeriksa apakah slip setoran telah ditandatangani 
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oleh nasabah dan mencocokkan slip setoran apakah sudah sesuai dengan jumlah 

uang yang diterima selanjutnya memberikan cap atau stempel ”kode teller” pada 

slip setoran. 

b. Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Dalam prosedur ini transaksi penerimaan kas dari setoran tunai dicatat dalam buku 

penyetoran. 

5. Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari setoran 

tunai adalah. 

1) Organisasi 

a. Fungsi teller terpisah dengan fungsi kepala teller 

b. Fungsi  kepala teller harus terpisah dari fungsi akuntansi 

c. Transaksi setoran tunai harus dilaksanakan oleh Fungsi Teller, Fungsi Kepala 

Teller, dan Fungsi akuntansi. 

2) Sistem otorisasi dan pencatatan 

a. Penerimaan kas dari setoran tunai diotorisasi oleh fungsi teller dengan 

menggunakan slip setoran tunai. 

b. Penerimaan kas juga diotorisasi oleh kepala teller dengan cara membubuhkan 

tanda tangan pada slip setoran tunai sebagai bukti bahwa fungsi teller telah 

menerima kas dari nasabah. 

c. Penyerahan uang tunai diotorisasi oleh fungsi teller dengan cara 

membubuhkan paraf pada slip setoran tunai. 
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d. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber 

yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

e. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang 

diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. 

3) Praktik yang sehat 

a. Slip setoran tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya ditanggung 

jawabkan oleh fungsi teller. 

b. Jumlah kas yang diterima dari setoran tunai disetor seluruhnya ke bagian kas 

pada hari yang sama dengan transaksi setoran tunai atau hari kerja berikutnya. 

c. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan 

secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. 
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6. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

(Institut Bankir Indonesia, 1999 : 62) 
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Keterangan 

DMKH : Daftar mutasi kas harian 

DPK : Daftar perincian kas 

DTT : Daftar transaksi teller 

Gambar 2.3 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

(Institut Bankir Indonesia 1999 : 62) 
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Keterangan 

DMB : Daftar mutasi bulanan 

DTB : Daftar transaksi bulanan 

RK : Rekening Koran 

DRB : Daftar rekening bulanan 

 

Gambar 2.4 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

(Institut Bankir Indonesia 1999 : 62) 
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Gambar 2.5 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

(Institut Bankir Indonesia, 1999 : 62) 
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a. Bagian Teller 

Pada bagian ini uraian kerjanya terdiri dari: 

1. Teller menerima slip setoran tunai, uang tunai dan buku tabungan dari nasabah. 

2. Mencocokkan slip setoran dengan uang tunai yang diterima, kemudian menginput 

ke dalam komputer, memvalidasi slip setoran dan buku tabungan, dan membuat 

nota kredit. 

3. Nota kedit, buku tabungan, slip setoran lembar 3 diberikan kembali kepada 

nasabah. 

4. Slip setoran lembar 1 dan lembar 2 digunakan untuk membuat Daftar Transaksi 

Teller, Daftar Perincian Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian. 

5. Slip setoran lembar 1, Daftar Transaksi Teller, Daftar Perincian Kas, dan Daftar 

Mutasi Kas Harian diserahkan ke bagian Kepala Teller. Dan slip setoran lembar 2 

diarsip tetap berdasarkan tanggal. 

b. Bagian Kepala Teller dan Cash Officer 

Pada bagian ini mempunyai tugas: 

1) Kepala Teller menerima slip setoran lembar 1, Daftar Transaksi Teller, Daftar 

Perincian Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian dari bagian Teller. 

2) Mencocokkan dokumen yang telah diterima, kemudian mengotorisasinya sebagai 

bukti bahwa telah terjadi transaksi penerimaan kas dari setoran tunai. 

3) Dokumen yang telah diperiksa diserahkan ke bagian Akuntansi.  

c. Bagian Akuntansi 

Pada bagian ini mempunyai tugas: 
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1) Bagian Akuntansi menerima Slip Setoran, Daftar Transaksi Teller, Daftar Perincian 

Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian, kemudian mencocokkan dengan komputer. 

2) Membuat Daftar Mutasi Bulanan, Daftar Rekening Koran Bulanan, Daftar Transaksi 

Bulanan, dan Neraca (Laporan Keuangan) bulanan. 

3) Menyerahkan Daftar Rekening Bulanan, Daftar Rekening Koran Bulanan, Daftar 

Transaksi Bulanan, Daftar Mutasi Bulanan, dan Neraca ke Pimpinan Perusahaan. 

4) Slip Setoran, Daftar Transaksi Teller, Daftar Perincian Kas, dan Daftar Mutasi Kas 

Harian diarsip tetap berdasarkan tanggal. 

d. Pimpinan Perusahaan 

1) Menerima Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh bagian akuntansi dan 

mengotorisasinya. 

2) Daftar Rekening Bulanan, Daftar Rekening Koran Bulanan, Daftar Transaksi Bulanan, 

Daftar Mutasi Bulanan, dan Neraca diarsip tetap berdasarkan tanggal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian penulis mengambil lokasi di PD. BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati yang beralamat di Jl. Raya Gunungpati No.123 Gunungpati, 

Semarang. 

 

3.2 Obyek Kajian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Objek kajian dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian 

intern penerimaan kas pada PD. BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 

suatu informasi, informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 

keperluan (Arikunto, 1996: 99). Dalam penyusunan suatu laporan dibutuhkan data yang 

lengkap, relevan dan objekif serta merupakan data yang dapat dipercaya kebenarannya. 

Demi dihasilkannya sebuah Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan 

data-data yang mendukung dan memperjelas Tugas Akhir. Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan penulis untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Interview (wawancara) 

Interiew yang sering disebut juga wawancara atau kuesioner lisan adalah 

sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara (Arikunto, 1996: 144). Dengan metode ini penulis mewawancarai 

bagian akuntansi, keuangan, serta bagian-bagian lain yang berkaitan dengan sistem 

penerimaan kas pada PD. BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. 

2. Observasi (pengamatan) 

Observasi dalam arti sempit yaitu memperhatikan sesuatu dengan mata, 

sedangkan arti yang lebih luas meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh indera. Dalam penelitian ini, penulis mengamati 

secara langsung sistem penerimaan kas pada PD. BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati. Dengan metode tersebut, penulis memperoleh data-data mengenai fungsi-

fungsi yang terkait dalam sistem akuntansinya, catatan akuntansi dan dokumen-

dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansinya, sistem pengendalian intern 

perusahaan dan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas 

pada PD. BPR BKK Gunungpati Cabang Gunungpati 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode yang didasarkan pada tulisan (paper), 

bukan pada tempat (places) atau orang (people) (Arikunto,1996: 148). Dengan metode 

ini penulis mendapatkan data-data yang telah dibukukan dan diarsipkan oleh PD. BPR 

BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. Penulis mengamati perusahaan untuk 

memperoleh gambaran umum serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berkaitan 

dengan sistem pengendalian intern penerimaan kas pada perusahaan dengan membaca 
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catatan kegiatan harian, laporan keuangan akhir periode, dan data-data lain yang 

tertulis dan sudah dibukukan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

a. Teknik Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh, 

dianalisa dengan cara meneliti dan memeriksa data tersebut untuk menjamin bahwa 

data tersebut dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Peneliti yang dilakukan 

penulis adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis. Sehingga 

dalam hal ini penulis tidak perlu merumuskan hipotesis. Data yang telah terkumpul 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok data, yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penyajian data dengan metode 

deskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan 

yang bersifat umum dan menjabarkan kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi 

di lapangan beserta penyelesaiannya. 

b. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu penggambaran 

dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Proses analisis data meliputi kegiatan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh. Penulis juga melakukan 

perbandingan antara teori secara umum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan 

yang disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

 Situasi perekonomian setelah peristiwa G30S/PKI sangatlah memprihatinkan. 

Hal tersebut tercermin pada kehidupan masyarakat pedesaan antara lain di Jawa 

Tengah terjadi kemiskinan, kekurangan modal bahkan banyak sekali pengangguran. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemda Tingkat 1 Jawa tengah mendirikan suatu 

lembaga kredit pedesan dengan nama Badan Kredit Kecamatan (BKK) pada tahun 

1970. Sebagai dasar hukumnya adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

1 Jawa Tengah No. DsaG226/1968 tanggal 4 November 1970 yang disempurnakan 

dengan Peraturan Daerah (PERDA) No.11 Tahun 1981 tanggal 6 April 1981 yang 

diperkuat oleh pengesahan Menteri Dalam Negeri berupa Surat Keterangan No. 581. 

053-3-88a tanggal 17 Desember 1981.  

 Sehubungan dengan usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, maka telah ditetapkan 

serangkaian langkah-langkah kebijaksanaan di bidang keuangan, moneter, dan 

perbankan, diantaranya UU No. 7/1992 tentang perbankan, BKK yang telah berdiri 

sebelum tanggal 25 Maret 1992 diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

 Guna memenuhi kebijaksanaan pemerintah dibidang keuangan, moneter, dan 

perbankan, maka BKK Gunungpati telah meningkatkan statusnya menjadi Bank 
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Perkreditan Rakyat dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

32/175KEP./Dir tanggal 14 Mei 1999. Kehadiran BPR-BKK Gunungpati 

mempunyai arti penting untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam 

meningkatkan usahanya dengan membantu jasa pelayanan perbankan di wilayah 

Gunungpati dan sekitarnya, atas ijin Menteri Keuangan RI yang terdapat dalam UU 

No. 14/1976 tentang pokok-pokok perbankan. 

 Berdasarkan hal tersebut maka PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang 

Gunungpati mulai didirikan dengan alasan untuk membantu masyarakat golongan 

ekonomi lemah dari cengkraman pengijon dan rentenir. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

 Organisasi dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai suatu target 

(laba), dengan bekerjasama antara orang yang satu dengan yang lain yang 

mempunyai kebutuhan yang sama. Sistem organisasi yang baik yaitu suatu sistem 

yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi serta 

pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut untuk mencapai 

tujuan organisasi. Sumber daya organisasi meliputi sumber daya material, sumber 

daya modal dan sumber daya manusia. Agar tercapai efektifitas dan efeisiensi dalam 

pelaksanaan sistem kerja dalam organisasi, setiap pribadi/anggota organisasi harus 

dilibatkan dan diberi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan pengorganisasian atas orang-

orang yang ada didalamnya. Oleh karena itu dibutuhkan struktur organisasi yang 

baik. Dengan struktur organisasi yang baik, maka setiap karyawan dalam perusahaan 
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akan mengerti tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Struktur 

organisasi mencerminkan mekanisme-mekanisme formal dimana perusahaan tersebut 

dikelola. 

 Struktur organisasi suatu perusahaan disusun sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Adanya suatu organisasi dilatarbelakangi oleh suatu tujuan yang hendak 

dicapai oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu penyusunan struktur organisasi 

disusun untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Dengan struktur 

organisasi yang baik dan pembagian kerja yang sesuai maka tujuan perusahaan akan 

tercapai.  

  Struktur organisasi PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati 

menggunakan bentuk organisasi garis, hal ini berarti seluruh pegawai menerima 

perintah dan petunjuk dari pimpinan serta hanya bertanggungjawab kepada 

pimpinannya. Sehingga garis wewenang dan tanggungjawab terpusat seluruhnya 

kepada pimpinan.  
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Tugas Masing-Masing Bagian 

A. Direksi atau Pimpinan 

a) Mengkoorganisir kegiatan organisasi serta mengawasi jalannya kebijakan 

b) Menambah, mengangkat, memindahkan serta memberhentikan pegawai 

c) Menetapkan gaji, tunjangan, penghasilan pegawai 

d) Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan kebijakan umum 

B. Kepala Cabang 

a) Mengatur dan melaksanakan seluruh kewenangan pimpinan pusat di dalam 

kantor cabang. 

b) Bertanggung jawab atas segala kegiatan di dalam kantor cabang. 

c)  Mengusahakan pengembangan dana dan kredit. 

d) Mengotorisasi kredit, deposito dan tabungan yang diajukan oleh nasabah. 

C. Kepala Bidang Operasional 

a) Membantu direksi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

b) Melakukan audit dalam rangka pengamanan harta kekayaan perusahaan. 

c) Mengamankan dan meneliti pelaksanaan system dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

d) Mengamankan pelaksanaan tata kerja dan kepatuhan terhadap peraturan dan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 

e) Melakukan supervisi atas kantor pelayanan kas. 

D. Kepala Bidang Pemasaran 

a) Menghimpun dana dan menyalurkan kredit. 
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b) Menyusun rencana kerja dan anggaran dalam satu tahun anggaran serta 

menjadikannya pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

c) Bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dan kegiatan petugas di 

bawahnya. 

d) Menyusun laporan untuk kepentingan intern dan ekstern dalam bidang 

tugasnya sesuai ketentuan. 

E. Kasie Akuntansi dan Umum 

a) Membantu direksi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan bagian pembukuan. 

b) Menyampaikan saran-saran kepada direksi sehubungan dengan pelaksanaan 

tugas bagian pembukuan. 

c) Menyampaikan saran-saran kepada direksi sehubungan dengan pelaksanaan 

tugas bagian umum. 

d) Menyusun perencanaan dan penyediaan tenaga kerja menurut kebutuhan 

jangka pendek dan jangka panjang. 

F. Kasie Kasir 

a) Mengatur dan mengamankan uang tunai serta surat-surat berharga yang 

dititipkan. 

b) Memegang dan mengamankan kunci kontrol terhadap uang tunai dan surat-

surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya. 

c) Menerima setoran-setoran dari nasabah dan setoran-setoran transaksi lainnya. 

d) Menyusun laporan berkenaan dengan pengeluaran kas. 

G. Kasie Kredit 



73 

 

 

a) Membantu Kabid Pemasaran dalam merumuskan dan menjabarkan kebijakan 

khusus tentang kredit. 

b) Menyampaikan saran pada Kabid Pemasaran sehubungan dengan tugas 

sebagai petugas kredit. 

c) Membantu Kabid Pemasaran dalam mengatur rencana kerja anggaran kredit. 

d) Menghubungkan sasaran kredit yang potensial disegala sektor. 

H. Kasie Pemasaran dan Pembinaan Nasabah 

a) Meningkatkan dan memelihara hubungan baik dengan pihak yang terkait 

dengan penghimpunan dan penyaluran dana.  

b) Menyebarluaskan/memperkenalkan produk-produk. 

c) Berusaha memenuhi target penyaluran dan dan penghimpunan dana.  

I. Bagian Umum dan Administrasi 

a) Membantu Kabid Operasional dalam bidang umum dan kesekretariatan serta 

administrasi. 

b) Melakukan pengadaan barang-barang. 

J. Bagian Akuntansi 

a) Membantu Kasie Akuntansi sehubungan dengan pelaksanaan tugas 

pembukuan.  

b) Menyelenggarakan administrasi keuangan dengan menghimpun serta 

mengelola data-data semua transaksi keuangan dari semua unit baik bagian 

dana maupun bagian kredit 

c) Membuat laporan neraca dan laba rugi harian, mingguan, bulanan dan 

tahunan baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. 
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4.1.3 Bidang Usaha dan Wilayah Kerja 

A. Bidang Usaha 

 Bidang usaha yang digeluti oleh perbankan pada umumnya bergerak dalam 

bidang jasa, PD. BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati memberikan 

produk jasa berupa: 

1. Produk Pendanaan 

a. Tabungan Wajib 

Produk ini berusaha menghimpun dana dari masyarakat dari nasabah 

peminjam dalam bentuk tabungan yang pengambilannya dapat dilakukan 

pada saat kredit lunas. Suku bunga dalam tabungan wajib ini adalah 5%-10% 

per tahun. 

b. Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES Seri A) 

Produk ini berusaha berusaha menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk tabungan yang pengambilannya  dapat dilakukan sewaktu-waktu dan 

suku bunga menyesuaikan dengan fluktuasi pasar atau berdasarkan 

kesepakatan antara Bank dengan Penabung. Suku bunga dalam Tamades Seri 

A adalah 7,5%-16% per tahun. 

c. Deposito Berjangka (TAMADES Seri B) 

Produk ini berusaha menghimpun dana masyarakat melalui deposito 

berjangka yang pengambilannya menurut jangka waktu tertentu dan suku 

bunga menyesuaikan dengan fluktuasi pasar atau berdasarkan kesepakatan 
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antara Bank dengan Deposan. Suku bunga yang ditawarkan dalam deposito 

berjangka ini sangat bervariasi. 

Tabel 4.1 Suku bunga deposito berjangka 

Jangka waktu 1 bulan 8-9 % per tahun 
Jangka waktu 3 bulan 12% per tahun 
Jangka waktu 6 bulan 12% per tahun 
Jangka waktu 9 bulan 12% per tahun 
Jangka waktu 12 bulan 12% per tahun 

 
2. Produk Perkreditan 

 Ada tiga jenis produk PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati 

yang difokuskan dalam kredit, yaitu kredit umum, kredit pegawai dan kredit 

usaha, antara lain: 

a. Kredit Umum 

Kredit yang digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk 

kepemilikan rumah, kendaraan dengan jaminan yang telah disepakati 

bersama. 

Tabel 4.2 Suku bunga kredit umum 

Jenis angsuran Jangka waktu Bunga per tahun 
Angsuran bulanan 1-3 bulan 21% 
Angsuran bulanan 1-6 bulan 21% 
Angsuran bulanan 1-10 bulan 21% 
Angsuran bulanan 18 bulan 21% 
Angsuran bulanan 36 bulan 21% 
Angsuran bulanan 48 bulan 21% 
Angsuran bulanan 60 bulan 21% 

 

 

 

b. Kredit Pegawai 
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Kredit yang diberikan untuk dikonsumsi oleh para pegawai /karyawan suatu 

instansi baik swasta ataupun pemerintah yang telah terikat kontrak kerja sama 

dengan PD. BPR-BKK  Semarang Tengah cabang Gunungpati. 

Tabel 4.3 Suku bunga kredit pegawai 

Jenis angsuran Jangka waktu Bunga per tahun 
Angsuran bulanan 12 bulan 18 % 
Angsuran bulanan 24 bulan 18 % 
Angsuran bulanan 36 bulan 18 % 

  

c. Kredit Usaha 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan prosedur dan 

persyaratan khusus, guna pembiayaan dan modal serta jasa yang diperlukan 

untuk rentabilitas, modernisasi dan perluasan usaha ataupun pendirian usaha 

baru. 

Tabel 4.4 Suku bunga kredit usaha 

Jenis Angsuran Jangka Waktu Bunga per Tahun 
Angsuran Bulanan 1-3 bulan 24 % 
Angsuran Bulanan 1-6 bulan 24 % 
Angsuran Bulanan 1-10 bulan 24 % 
Angsuran Bulanan 1-12 bulan 24 % 
Angsuran Bulanan 1-24 bulan 24 % 

 

B. Wilayah Kerja 

 Wilayah kerja dari PD. BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati 

mencakup seluruh desa yang ada di Kecamatan Gunungpati yang terdiri dari 16 

kelurahan. 
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4.2 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PD.BPR-BKK Semarang Tengah 

cabang Gunungpati 

4.2.1. Tujuan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PD.BPR-BKK 

Semarang Tengah cabang Gunungpati 

Tujuan sistem penerimaan kas pada PD.BPR-BKK Semarang Tengah 

cabang Gunungpati adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai alat kontrol administrasi penerimaan kas. 

2) Sebagai alat pengukur setiap tahap operasi penerimaan kas. 

3) Untuk membantu menyusun laporan keuangan oleh bagian akuntansi. 

4) Untuk mencapai efisiensi waktu kerja bagi setiap karyawan. 

 Dengan adanya sistem penerimaan kas ini dapat diketahui alur penerimaan 

kas yang meliputi kewenangan pemeriksaan, pengesahan, dan pencatatan dokumen 

penerimaan kas pada  PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati. 

4.2.2. Sumber-sumber Penerimaan Kas pada PD.BPR-BKK Semarang Tengah 

cabang Gunungpati 

Sumber-sumber penerimaan kas PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang 

Gunungpati berasal dari: 

1) Penerimaan kas yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat luas yang 

terdiri dari tabungan, deposito, dan setoran pinjaman. 

2) Penerimaan kas dari lembaga keuangan lain baik dari bank maupun non bank 

serta penerimaan kas/dana dari bank itu sendiri yang terdiri atas penyetoran 

modal dari pemegang saham. 
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4.2.3. Fungsi yang terkait dalam Sistem Penerimaan Kas pada PD.BPR-BKK 

Semarang Tengah cabang Gunungpati 

Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

dari setoran tunai pada PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati, 

meliputi: 

1) Teller 

Tugas dari teller adalah: 

a. Melayani segala jenis transaksi yang meliputi penerimaan/pembayaran tunai 

atas rekening tabungan, deposito, dan lain-lain. 

b. Melakukan verifikasi tanda tangan atas semua transaksi yang melewati 

counter. 

c. Menghitung dan mencatat uang tunai yang diterima dan dibayarkan pada 

daftar penerimaan dan pembayaran kas. 

2) Head Teller/Cash Officer 

Fungsi dan tugas Head Teller/Cash Officer adalah: 

a. Melaksanakan operasi pelayanan transaksi di bagian kas. 

b. Memberikan laporan kepada pimpinan bank sesuai dengan kegiatan yang 

digariskan oleh pimpinan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur 

manajemen. 

3) Bagian Accounting 

Bagian yang melaksanakan seluruh tugas-tugas administratif pembukuan atas 

transaksi di kantor cabang. 
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4) Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan perusahaan adalah aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh 

terhadap seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit-unit/bagian-

bagian dalam supervisinya. 

 

4.2.4. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Kas pada PD.BPR-

BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati 

 Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

dari setoran tunai pada PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati adalah 

1) Slip Setoran 

Slip Setoran merupakan bukti setoran tunai atau bukti pembayaran atas setoran 

tunai dari tabungan dan deposito. 

2) Daftar Mutasi Kas Harian Kasir 

Daftar mutasi kas harian kasir adalah suatu lembaran yang digunakan untuk 

rekapitulasi/pencatatan transaksi teller. 

3) Perincian kas 

Perincian kas adalah lembaran yang diisi oleh kepala teller untuk mencatat 

jumlah yang diterima atau dikeluarkan secara terpisah. 

4) Daftar transaksi teller 

Daftar transaksi teller adalah lembaran yang digunakan oleh kepala teller sebagai 

rekapitulasi semua transaksi yang dilakukan oleh teller.  

4.2.5. Catatan akuntansi yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Kas pada 

PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati 
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 Adapun catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

setoran tunai pada PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati adalah 

1) Daftar Rekening bulanan 

Daftar rekening bulanan adalah catatan yang digunakan untuk mencatat setiap 

penerimaan atau penyetoran tunai dari nasabah. 

2) Neraca 

Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan 

posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu   

3) Rekening koran 

Rekening koran adalah catatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam 

jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. 

4) Daftar transaksi bulanan 

Daftar transaksi bulanan adalah catatan yang melaporkan total atau jumlah 

transaksi penerimaan kas setiap harinya pada bagian teller. 

5) Daftar mutasi bulanan  

Daftar mutasi bulanan adalah catatan rekapitulasi pencatatan transaksi harian 

teller. 
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4.2.6. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas 

dari setoran tunai 

 Penerimaan kas dari setoran tunai dilaksanakan dengan prosedur berikut ini : 

1. Prosedur penerimaan kas 

Dalam prosedur ini bagian-bagian yang banyak terlibat dalam mekanisme 

penerimaan kas adalah bagian bidang operasional. Dimana dalam bagian 

operasional tersebut membawahi beberapa seksi, diantaranya seksi akuntansi dan 

umum yang bertugas membukukan transaksi penerimaan kas baik dari setoran 

tunai nasabah maupun dari setoran pengembalian kredit dari nasabah serta seksi 

kasir yang bertugas menerima uang tunai dari nasabah serta melakukan 

pengamanan dan memelihara brankas/tempat uang kas serta kuncinya. 

2. Prosedur pencatatan penerimaan kas 

Dalam pelaksanaan prosedur pencatatan penerimaan kas transaksi penerimaan 

kas dari setoran tunai dicatat dalam buku penyetoran. Untuk menjamin 

pelaksanaan pencatatan penerimaan kas transaksi penerimaan yang sehat harus 

memnuhi beberapa kriteria, yaitu: 

a. Jumlah kas yang diterima dari setoran tunai disetor seluruhnya ke bagian kas 

pada hari yang sama dengan transaksi setoran tunai atau hari kerja 

berikutnya. 

b. Slip setoran tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya ditanggung 

jawabkan oleh fungsi teller. 

4.2.7. Bagan Alir dan Uraian Kegiatan Sistem Penerimaan Kas pada PD.BPR-

BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati 
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1) Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

Bagan alir merupakan bagian yang menggambarkan urutan kerja dan unit 

organisasi yang terkait daalm sistem akuntansi penerimaan kas. Rangkaian  kerja 

dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari setoran tunai akan diringkas dalam 

bentuk simbol-simbol tertentu. Bagan alir ini dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.2 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Dari Setoran Tunai pada PD. BPR-BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 



84 

 

 

(lanjutan) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. DTT : Daftar Transaksi Teller 
2. DPK : Daftar Perincian Kas 
3. DMHK : Daftar Mutasi Harian Kas 
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Gambar 4.3 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Dari Setoran Tunai pada PD. BPR-BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 
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Gambar 4.4 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Dari Setoran Tunai pada PD. BPR-BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 
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Gambar 4.5 Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Dari Setoran Tunai pada PD. BPR-BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 
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2) Uraian Kegiatan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistem akuntansi penerimaan 

kas dari setoran tunai, berikut ini uraian tiap-tiap bagian yang terlibat dalam 

sistem akuntansi penerimaan kas dari setoran tunai.  

e. Bagian Teller 

Pada bagian ini uraian kerjanya terdiri dari: 

6. Teller menerima slip setoran, buku tabungan, dan uang tunai dari nasabah. 

7. Mencocokkan slip setoran dengan uang tunai yang diterima 

8. Menginput ke dalam komputer, memvalidasi slip setoran dan buku tabungan. 

9. Buku tabungan, slip setoran lembar 3 diberikan kembali kepada nasabah. 

10. Slip setoran lembar 1 dan lembar 2 digunakan untuk membuat Daftar 

Transaksi Teller, Daftar Perincian Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian. 

11. Slip setoran lembar 1, lembar 2, Daftar Transaksi Teller, Daftar Perincian 

Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian diserahkan ke bagian Kepala Teller. 

12. Slip setoran lembar 2 diarsip secara permanen oleh bagian teller berdasarkan 

urutan tanggal transaksi setelah diotorisasi cash officer 

f. Bagian Kepala Teller dan Cash Officer 

Pada bagian ini mempunyai tugas: 

4) Menerima slip setoran lembar 1 dan lembar 2, Daftar Transaksi Teller, Daftar 

Perincian Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian dari bagian Teller. 

5) Mencocokkan dokumen yang telah diterima, kemudian mengotorisasinya 

sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi penerimaan kas dari setoran tunai. 
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6) Slip setoran lembar 2 yang telah diotorisasi dikembalikan ke teller untuk 

diarsip. 

7) Slip setoran lembar 1, daftar transaksi teller, daftar perincian kas, daftar 

mutasi kas harian yang telah diperiksa diserahkan ke bagian Akuntansi.  

g. Bagian Akuntansi 

Pada bagian ini mempunyai tugas: 

5) Bagian Akuntansi menerima Slip Setoran, Daftar Transaksi Teller, Daftar 

Perincian Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian. 

6) Membuat Daftar Mutasi Bulanan, Daftar Rekening Koran Bulanan, Daftar 

Transaksi Bulanan, dan Neraca (Laporan Keuangan) bulanan. 

7) Slip setoran lembar 1 diarsip secara permanen oleh bagian akuntansi 

berdasarkan urutan tanggal transaksi. 

8) Menyerahkan Daftar Rekening Bulanan, Daftar Rekening Koran Bulanan, 

Daftar Transaksi Bulanan, Daftar Mutasi Bulanan, dan Neraca ke Pimpinan 

Perusahaan. 

h. Pimpinan Perusahaan 

3) Menerima Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh bagian akuntansi dan 

mengotorisasinya. 

4) Daftar Rekening Bulanan, Daftar Rekening Koran Bulanan, Daftar Transaksi 

Bulanan, Daftar Mutasi Bulanan, dan Neraca diarsip tetap berdasarkan 

tanggal. 
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4.2 Sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati 

Sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati bertujuan untuk mengurangi dampak negatif 

keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran 

aspek kehati-hatian. Sistem pengendalian intern pada PD BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati terdiri dari berbagai kegiatan pengendalian.  Kegiatan 

pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi 

Bank, yang meliputi:  

1) Pimpinan Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan 

kinerja operasional dari pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk 

mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target atau 

anggaran yang ditetapkan. Sebagai penanggungjawab penuh bank, Pimpinan 

Bank memiliki wewenang untuk mengotorisasi laporan bulanan yang disusun 

oleh bagian akuntansi.  

2) Bagian Akuntansi membuat neraca, daftar mutasi bulanan, daftar transaksi 

bulanan, rekening koran dan daftar rekening bulanan. Neraca, daftar mutasi 

bulanan, daftar transaksi bulanan, rekening koran dan daftar rekening bulanan 

disusun atas dasar daftar transaksi teller, daftar perincian kas, daftar mutasi 

harian kas yang disesuaikan dengan slip setoran. Oleh karena itu selain 

bertugas untuk menyusun laporan bulanan, bagian akuntansi juga 

memerankan fungsi sebagai checker. 
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3) Cash Officer merupakan petugas yang memiliki wewenang untuk melakukan 

otorisasi bukti slip setoran yang diterima dari teller. Sebelum melakukan 

otorisasi, Cash Officer melakukan pemeriksaan (Checking) antara daftar 

transaksi teller dengan bukti slip setoran yang harus diotorisasi. 

4) Teller menerima slip setoran dari nasabah dan menggunakannya sebagai 

bukti penerimaan kas.  Slip setoran tersebut dan dasar untuk menerbitkan 

bukti setoran sebagai bukti transaksi setoran tunai yang menerangkan bahwa 

pihak bank telah mencatat atau mengkredit setoran nasabah sebagai setoran 

tunai. Formulir ini dicetak rangkap tiga dengan warna yang berbeda-beda. 

Dengan formulir ini teller akan menerima kas dan fungsi teller tersebut akan 

melakukan validasi (pengotorisasian) terhadap bukti setoran tersebut serta 

menyimpannya sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan 

akuntansi. 

Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada PD 

BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati sebagai salah satu kontrol atas 

penerimaan kas meliputi: 

1) Pemisahan fungsi dalam organisasi  

a. Fungsi teller terpisah dari fungsi cash officer 

Fungsi teller merupakan fungsi operasi sehingga harus dipisahkan dari fungsi 

kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Penerimaan kas yang dilakukan 

oleh bagian teller akan dicek kebenarannya oleh bagian Cash Officer. 

b. Cash officer terpisah dari fungsi akuntansi 
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Fungsi cash officer dipisahkan dari fungsi akuntansi. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan 

data akuntansi.  

c. Transaksi setoran tunai harus dilaksanakan oleh fungsi teller, cash officer dan 

fungsi akuntansi. 

Tidak ada transaksi setoran tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya 

oleh satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakannya setiap setoran tunai oleh 

berbagai fungsi tersebut akan terciptanya adanya pengecekan intern pekerjaan 

setiap fungsi tersebut oleh fungsi lain.  

2) Sistem otorisasi dan pencatatan 

a. Penerimaan kas dari setoran tunai diotorisasi oleh fungsi teller yang 

menggunakan bukti penerimaan tabungan. 

Transaksi setoran tunai dimulai dengan diterbitkannya bukti setoran oleh 

teller. Formulir ini dicetak rangkap tiga dengan warna yang berbeda-beda. 

Dengan formulir ini teller akan menerima kas dan fungsi teller tersebut akan 

melakukan validasi (pengotorisasian) terhadap bukti setoran tersebut serta 

menyimpannya sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan 

akuntansi. 

b. Penerimaan kas juga diotorisasi oleh cash officer dengan cara membubuhkan 

paraf pada bukti setoran sebagai bukti bahwa fungsi teller telah menerima kas 

dari nasabah. 

c. Penyerahan uang tunai diotorisasi oleh fungsi teller dengan cara 

membubuhkan paraf pada bukti penerimaan tabungan. 
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Paraf yang dibubuhkan oleh fungsi teller pada bukti setoran membuktikan 

telah diterimanya sejumlah uang tunai dari nasabah. Dengan bukti ini Fungsi 

Akuntansi telah memperoleh bukti yang sahih untuk mencatat adanya 

transaksi setoran tunai dengan mengkredit rekening saldo nasabah hasil 

transaksi setoran tunai. Setoran tunai tesebut bernomor urut tercetak dan 

pemakaiannya ditanggung jawabkan oleh fungsi teller 

d. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

Catatan akuntansi harus diisi infomasi yang berasal dari dokumen sumber 

yang sahih (valid). Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan 

dilampirkanya dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh 

pejabat yang berwenang. Dalam sistem setoran tunai, pencatatan mutasi kas 

harus didasarkan pada daftar transaksi teller sebagai dokumen sumber dan 

bukti penerimaan tabungan sebagai dokumen pendukung. 

e. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang 

diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Sehabis 

karyawan tersebut memutakhirkan (up-date) catatan akuntansi berdasarkan 

sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen 

sumber sebagai bukti telah dilakukanya pengubahan data yang dicatat dalam 

catatan akuntansi pada tanggal tersebut. 

3) Praktek yang sehat 

Praktek yang sehat merupakan kesesuaian antara prosedur kerja karyawan 

mengenai sistem penerimaan kas yang digunakan oleh PD BPR BKK Semarang 
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Tengah Cabang Gunungpati dengan praktek yang dilaksanakan oleh karyawan 

PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati.  Kesesuaian antara 

prosedur kerja tersebut berdasarkan pada tugas dan wewenang yang diberikan 

kepada masing-masing karyawan sesuai dengan deskripsi kerja sesuai fungsi 

yang dilaksanakan. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PD BPR 

BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati: 

a. Menggunakan slip setoran rangkap 3. Slip setoran lembar 3 di serahkan 

kepada nasabah, Slip setoran lembar 2 diarsip oleh teller dan Slip setoran 

lembar 1 diarsip oleh bagian akuntansi. Slip setoran yang digunakan sudah 

bernomor urut tercetak. 

b. Perputaran jabatan (job rotation) yang diadakan secara rutin untuk menjaga 

independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya. 

c. Secara periodik melakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

4) Kompetensi Karyawan 

Kompetensi Karyawan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh 

karyawan. Karyawan yang direkrut oleh PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan, 

yaitu: 

a.    Pendidikan terakhir calon karyawan harus sesuai dengan fungsi yang akan 

dijalankan. 

b. Calon karyawan harus memiliki integritas yang tinggi terhadap kepentingan 

organisasi. 

c.   Kemampuan komunikasi dan bekerjasama 
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4.3 Pembahasan 

Setiap organisasi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Begitu juga 

dengan didirikannya PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. Sebagai 

sebuah Bank Perkreditan Rakyat, PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah 

tangga, dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 

Agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai, maka suatu organisasi harus 

menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang mendukung tercapainya tujuan 

organisasi tersebut. Sebagai suatu bank umum, PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati memiliki tugas dan fungsi yang sangat erat kaitannya dengan 

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Oleh karena itu PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati harus memiliki suatu sistem pengendalian 

keuangan yang baik agar kedua fungsi PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati tersebut dapat diperankan dengan baik. 

a. Sistem penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati 

Bagian yang terlibat dalam sistem akuntansi penerimaan kas yang 

dilaksanakan oleh PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati adalah 
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teller, cash officer, bagian akuntansi dan pimpinan perusahaan. Teller 

melaksanakan fungsi maker, cash officer melaksanakan fungsi signer, sedangkan 

bagian akuntansi dan pimpinan perusahaan berperan sebagai fungsi checker.  

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas tunai 

pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati adalah 3 slip setoran, 

Daftar Transaksi Teller, Daftar Perincian Kas, dan Daftar Mutasi Kas Harian 

yang dibuat oleh bagian Teller. Bagian akuntansi menyusun Daftar Mutasi 

Bulanan, Daftar Rekening Koran Bulanan, Daftar Transaksi Bulanan, dan Neraca 

(Laporan Keuangan) bulanan dan diserahkan kepada pimpinan perusahaan.  

Penerimaan kas merupakan pelaksanaan fungsi penghimpunan dana yang 

dilaksanakan oleh PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. 

Terdapat salah satu fungsi yang tidak ada dalam sistem penghimpunan dana pada 

PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. Fungsi yang tidak ada 

tersebut adalah fungsi penagihan.  

Tidak adanya fungsi penagihan pada PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati mengakibatkan adanya beban ganda yang dimiliki oleh 

karyawan sehingga menghambat sistem kerja pada fungsi yang lain. Selain itu, 

tidak adanya fungsi tersebut memperlemah sistem pengendalian intern 

penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 

karena membuka peluang dilakukannya kecurangan oleh karyawan serta 

terjadinya keterlambatan dana yang seharusnya masuk ke dalam kas PD BPR 

BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. 
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b. Sistem pengendalian kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati 

Sistem pengendalian kas yang diselenggarakan oleh PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati melalui dua jalur pengendalian, yaitu 

pengendalian melalui pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati dalam 

menjalankan fungsinya serta melalui sistem prosedur operasional yang 

dijalankan. Pemisahan fungsi dalam organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan, 

Praktek yang sehat dan Kompetensi Karyawan merupakan upaya yang dilakukan 

oleh PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati dalam melaksanakan 

sistem pengendalian intern penerimaan kasnya. 

Dalam Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati tidak dilaksanakan Surprissed Audit. 

Surprissed Audit seharusnya dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan dalam 

bentuk dan melalui media apapun dari pemeriksa kepada pihak yang akan 

diperiksa. Meskipun kantor pusat PD BPR BKK Semarang Tengah 

mengagendakan dilakukannya Surprissed Audit, namun dalam pelaksanaan, 

sebelum Surprissed Audit dilaksanakan, kantor pusat selalu memberitahu kantor 

cabang mengenai akan diadakannya Surprissed Audit. Jika tidak dilakukan 

surprised audit akan menambah kemungkinan terjadinya risiko manipulasi data 

keuangan 
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Ditinjau dari struktur organisasi, dalam struktur organisasi yang ada pada 

PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati fungsi teller terpisah 

dengan fungsi cash officer, cash officer terpisah dengan fungsi akuntansi dan 

transaksi setoran tunai harus dilaksanakan oleh fungsi teller, cash officer dan 

fungsi akuntansi, namun terdapat salah satu fungsi yang tidak secara khusus 

dipisahkan dari fungsi yang lain dan diserahkan tanggungjawabnya kepada 

karyawan secara spesifik, sehingga seluruh karyawan diberi tangung jawab untuk 

menagih piutang nasabah. Sistem ini memberi peluang terjadinya celah-celah 

kecurangan dan penyalahgunaan dana bank, khususnya dana yang didapat dari 

penerimaan kas melalui penerimaan pelunasan piutang. 

Hal ini memberi dampak kurang maksimalnya  pelayanan yang diberikan 

kepada nasabah serta terganggunya fungsi lain pada PD BPR BKK Semarang 

Tengah Cabang Gunungpati karena dengan dibebankannya fungsi penagihan 

kepada seluruh karyawan, fungsi pelayanan yang seharusnya diperankan oleh 

karyawan yang terkait tidak dapat dijalankan. Dalam kaitannya dengan sistem 

pengendalian intern penerimaan kas, tidak adanya fungsi penagihan 

menyebabkan kurang maksimalnya sistem pengendalian kas pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati. Sistem pengendalian yang efektif 

mensyaratkan adanya pemisahan fungsi untuk menghindari pemberian wewenang 

dan tanggungjawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan 

(conflict of interest).  

Tidak adanya fungsi penagihan mempengaruhi sistem pengendalian intern 

penerimaan kas yang berhubungan dengan pembukuan transaksi antara nasabah 
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dengan bank, lemahnya penilaian dan pemantauan terhadap debitur setelah 

pencairan kredit, serta kurang optimalnya kemampuan bank dalam memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya karena keterlambatan penyetoran uang dari nasabah 

yang dilaksanakan oleh karyawan. Menurut Institut Bankir Indonesia (1999:62) 

praktik yang sehat adalah penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas 

secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Tidak 

dilakukannya surprised audit akan menambah kemungkinan terjadinya risiko 

manipulasi data keuangan. 

Salah satu fungsi pengendalian keuangan bank adalah sistem 

pengendalian penerimaan kas. Sistem pengendalian penerimaan kas pada PD 

BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati memiliki fungsi sebagai 

penyedia permodalan bagi masyarakat yang murah dan mudah. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern 

penerimaan kas pada PD.BPR-BKK Semarang Tengah cabang Gunungpati. Pada 

PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati tidak ada fungsi 

penagihan, seluruh karyawan diberi tangung jawab untuk menagih piutang 

nasabah. Padahal fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan 

penagihan kepada nasabah berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi. Jika manajemen operasional ini tidak diperbaiki akan 

timbul celah-celah kecurangan dan penyalahgunaan dana bank, khususnya dana 

yang didapat dari penerimaan kas melalui penerimaan pelunasan piutang. Oleh 

karena itu dalam melaksanakan sistem pengendalian intern bank melakukan 

penyusunan job description yang didasarkan pada pertimbangan jenis pekerjaan 
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yang perlu dilakukan, judgement yang perlu diambil, dan supervisi yang perlu 

dilakukan, penentuan jenis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pekerjaan tertentu, evaluasi terhadap kecukupan pengetahuan dan 

keterampilan pegawai tertentu, kebijaksanaan SDM yang ada telah secara efektif 

menjaga tersedianya staf yang kompeten dan dapat dipercaya. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, meskipun PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati telah menetapkan kompetensi karyawan 

sebagai salah satu bagian dari sistem pengendalian internnya, akan tetapi dengan 

tidak adanya fungsi penagihan yang terpisah secara khusus menunjukan bahwa aspek 

kompetensi karyawan tidak dilaksanakan dalam sistem pengendalian intern pada PD 

BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati. Aspek kompetensi yang harus 

dimiliki karyawan adalah dorongan berprestasi, inisiatif, integritas kerja, kepedulian 

terhadap kualitas dan akurasi, orientasi pelayanan pelanggan dan percaya diri.  

Meskipun nilai-nilai aspek kompetensi tersebut berlaku umum, akan tetapi 

dalam setiap fungsi terdapat kompetensi spesifik yang terkait dengan tugas khusus 

yang harus diperankan oleh karyawan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenang 

yang diberikan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan yang melaksanakan 

penagihan meliputi kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan melakukan 

pencatatan atas hasil tagihan, dan kemampuan membuat laporan terkait dengan hasil 

interaksi dengan nasabah. Setiap nasabah memiliki karakteristik yang berbeda, 

sehingga pola pendekatan yang dilakukanpun harus disesuaikan dengan karakteristik 

nasabah. Hambatan-hambatan yang dialami oleh karyawan yang melaksanakan 

fungsi penagihan harus dilaporkan kepada pimpinan bank sehingga dapat diambil 
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kebijakan yang tepat terkait dengan kebijakan penagihan yang akan dilakukan serta 

sebagai informasi bagi pimpinan bank selaku pemutus kredit pada proses pengajuan 

kredit selanjutnya oleh nasabah yang sama. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui: 

1. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerimaan kas pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati 

a. Pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati tidak ada fungsi 

penagihan, seluruh karyawan diberi tugas dan wewenang untuk menagih 

piutang nasabah, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab penuh atas 

penagihan piutang kepada nasabah. 

b.Fungsi penagihan yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan mengindikasikan 

bahwa tidak ada penyesuaian antara tugas spesifik pada fungsi penagihan 

dengan kompetensi petugas penagih. Hal ini menunjukan bahwa sistem 

penagihan yang dilaksanakan oleh PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati sangat lemah karena petugas penagih tidak memiliki kompetensi 

spesifik sebagai petugas penagih.  

c. Adanya fungsi ganda yang dibebankan kepada karyawan akibat dari tidak 

adanya fungsi penagihan secara khusus menyebabkan adanya benturan 

kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. 

d.Dalam pelaksanaan penagihan kredit kepada nasabah yang dilaksanakan oleh 

karyawan hanya berdasarkan kepercayaan antar karyawan, dapat meningkatkan 

risiko terjadinya manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset bank. 
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2. Kelebihan Sistem Pengendalian Intern Pemerimaan Kas Pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati 

a. Struktur organisasi PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 

yang menganut sistem terpusat, sehingga akses informasi mudah didapatkan 

karena seluruh informasi terpusat pada pimpinan perusahaan 

b. Slip setoran dicetak rangkap tiga dan warnanya berbeda-beda. Nomor urut 

dicetak berfungsi sebagai fungsi kontrol untuk menghindari adanya 

pemalsuan dan penyalahgunaan bukti slip setoran oleh pihak-pihak  yang 

tidak bertanggungjawab. Pemberian warna yang berbeda memudahkan 

pembedaan bukti catatan antara petugas teller, bagian akuntansi dan slip yang 

diserahkan pada nasabah. pengendalian Metode ini memudahkan pengecekan 

ulang karena slip setoran tersebut diserahkan pada tiga pihak yang berbeda 

sehingga  mudah untuk melakukan pemeriksaan silang antar pemegang bukti 

slip setoran. 

c. Adanya pembedaan pihak maker dengan checker dan signer akan sangat 

mendukung terciptanya praktek yang sehat. 

Berdasarkan kelemahan dan kelebihan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerimaan Kas Pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati, maka 

penulis mencoba memberikan rancangan Sistem Pemerimaan Kas melalui fungsi 

penagihan yang tepat bagi PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang Gunungpati 

sebagai berikut: 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti tentang sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang 

tengah Cabang Gunungpati adalah sebagai berikut 

1. Sistem akuntansi penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati 

Sistem akuntansi penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati melibatkan empat petugas yaitu teller, cash officer, bagian 

akuntansi dan pimpinan bank yang menjalankan fungsi maker, checker dan 

signer secara terpisah untuk mendukung sistem pengendalian penerimaan kas 

yang dijalankan. Teller akan membuat slip setoran akan diserahkan kepada 

bagian akuntansi yang akan membuat neraca, daftar transaksi bulanan, rekening 

koran dan daftar rekening bulanan. 

Pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penarikan kas dibedakan 

menjadi dua yaitu pencatatan harian dan pencatatan bulanan. Pencatatan harian 

dilakukan oleh teller, sedangkan pencatatan bulanan dilakukan oleh bagian 

akuntansi. Dalam sistem akuntansi pada PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati terdapat pemisahan antara fungsi maker, signer dan checker. 
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Pemisahan fungsi maker, signer dan checker ditujukan untuk mendukung sistem 

pengendalian penerimaan kas yang dijalankan. 

2. Sistem pengendalian penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah Cabang 

Gunungpati 

Sistem pengendalian penerimaan kas pada PD BPR BKK Semarang Tengah 

Cabang Gunungpati mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta 

proses verifikasi. Proses Sistem pengendalian penerimaan kas pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati dilakukan pembagian tugas yang spesifik pada 

masing-masing bagian. Selain hal tersebut dengan adanya pembagian tugas yang jelas 

akan memudahkan sistem verifikasi yang dapat dilakukan dari struktur paling rendah 

hingga struktur paling tinggi.  

3. Kelemahan sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati adalah tidak adanya fungsi penagihan 

yang menyebabkan adanya fungsi ganda yang dibebankan kepada karyawan 

dan berdampak pada terhambatnya kinerja organisasi secara keseluruhan.  

4. Kelebihan Sistem Pengendalian Intern Pemerimaan Kas Pada PD BPR BKK 

Semarang Tengah Cabang Gunungpati adalah penggunaan sistem terpusat, 

yang memudahkan akses informasi disertai dengan pemisahan fungsi maker, 

checker dan signer akan sangat mendukung terciptanya praktek yang sehat. 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti ingin memberikan saran-

saran: 

1. Dalam pelaksanaan surprised audit, hendaknya dilakukan tanpa memberikan 

informasi kepada kantor cabang terlebih dahulu sehingga kantor cabang 

senantiasa melaksanakan tertib administrasi dan praktek yang sehat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan agar tujuan diadakannya 

surprised audit tersebut dapat tercapai dan bermanfaat sebagaimana mestinya. 

2. Dibentuk fungsi penagihan agar pertanggung jawaban atas penagihan piutang 

kepada nasabah jelas sehingga celah-celah kecurangan dan penyalahgunaan dana 

bank, khususnya dana yang didapat dari penerimaan kas melalui penerimaan 

pelunasan piutang dapat diminimalisir. 
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