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ABSTRAK 

Desi kurniasari, 2009. Sistem Penerimaan Kas pada Badan Keswadayaan 
Masyarakat “Guna Bangun Desa” Desa Mayonglor Kecamatan Mayong 
Kabupaten Jepara. Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Sistem Penerimaan Kas, Badan Keswadayaan Masyarakat 
 
 Setiap perusahaan memerlukan kas untuk menjalankan usahanya, karena 
itu perlu di terapkan sistem penerimaan kas yang baik agar dapat meningkatkan 
efisiensi dalam operasi perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. BKM 
“Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 
sudah terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab pada setiap 
bagian yang terlibat namun terdapat ketidak sesuaian pada prosedur penerimaan 
kas kas yaitu manajer yang bertugas untuk melakukan pengawasan jalannya 
kegiatan usaha merangkap sebagai fungsi akuntansi dan kasir yang bertugas 
sebagai fungsi penerimaan kas juga merangkap sebagai bagian pinjaman. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah fungsi-fungsi yang 
terkait pada penerimaan kas di BKM “Guna Bangun Desa”, dokumen yang 
digunakan pada penerimaan kas di BKM “Guna Bangun Desa”, catatan yang 
digunakan pada penerimaan kas di BKM “Guna Bangun Desa”, dan pengendalian 
intern pada penerimaan kas di BKM “Guna Bangun Desa”, prosedur penerimaan 
kas di BKM “Guna Bangun Desa” dan bagan alir penerimaan kas di BKM “Guna 
Bangun Desa”, 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi, Metode dokumentasi untuk memperoleh dokumen-dokumen 
yang digunakan pada BKM dalam sistem penerimaan kas, dan  metode 
wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif 
kualitatif.  
 Sistem akuntansi penerimaan kas pada BKM “Guna Bangun Desa” adalah 
sebagai berikut : fungsi-fungsi yang terkait yaitu kasir USP, Manajer USP dan  
bagian penagihan. Dokumen yang digunakan yaitu bukti setoran, kartu pinjaman, 
voucher dan daftar penerimaan kas. Catatan yang digunakan yaitu buku angsuran, 
buku mutasi harian kas, buku harian kas, buku penerimaan dan pengeluaran kas 
serta jurnal kas masuk. Prosedur penerimaan kas adalah penerimaan kas dari 
angsuran pinjaman.  
 Pada sistem penerimaan kas pada BKM “Guna Bangun Desa” sebaiknya 
dilakukan pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi dengan manajer dan fungsi 
pinjaman dengan kasir. Sebaiknya di buat bagan alir sebagai pedoman kerja untuk 
karyawan, Bagi peneliti yang ingin menjadikan BKM “Guna Bangun Desa” 
sebagai objek penelitian, sebaiknya lebih memfokuskan pada pengendalian intern 
pada BKM tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha kecil menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia 

yang tidak diragukan lagi. Peranan usaha kecil sangat besar selama proses 

pemulihan ekonomi pada saat krisis moneter tahun 1999, semakin mengukuhkan 

posisi usaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang sangat penting. Di pembangunan 

ekonomi di indonesia usaha kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang 

mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagian besar jumlah 

penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di 

sektor tradisional maupun modern, namun usaha kecil menghadapi kendala-

kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha (bisnis) antara lain 

kurang pengetahuan pengelola usaha, lemahnya di bidang pemasaran dan 

kurangnya modal. 

Kendala terakhir yang dihadapi oleh usaha kecil yaitu kurangnya modal 

sudah terdapat solusinya hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga 

keuangan yang mempermudah pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah 

salah satunya adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM ). BKM adalah 

lembaga pimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat yang berbentuk 

panguyuban atau himpunan, memiliki fungsi utama sebagai dewan pengambil 

keputusan, yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara 
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partisipatif. Oleh sebab itu, BKM sebagai bagian integral dari himpunan 

masyarakat setempat, juga harus memiliki ciri-ciri yang sama dan posisinya pun 

sama layaknya masyarakat, yaitu di luar institusi pemerintah, militer, agama, 

pekerjaan atau usaha, dan keluarga (P2KP, 2005:4). 

BKM sebagai organisasi masyarakat pada dasarnya merupakan wadah 

perjuangan dan wadah aspirasi warga kelurahan, khususnya dalam kaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan . Salah satu kegiatan dari BKM adalah memberikan 

pinjaman kepada masyarakat dari desa tersebut, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat. 

BKM “Guna Bangun Desa” organisasi yang dibentuk oleh masyarakat 

Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara pada tanggal 18 Maret 

2000 yang telah disahkan oleh kantor Notaris Fatchur Rohman,SH. Jepara dengan 

nomor akta pendirian No. 01. BKM “Guna Bangun Desa” berkedudukan di jalan 

Raya Mayong-Welahan Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

Kegiatan usaha dari BKM “Guna Bangun Desa” adalah memberikan pinjaman 

kepada khususnya masyarakat desa Mayonglor 

Setiap badan usaha memerlukan kas untuk menjalankan usahanya, karena 

itu masalah Kas merupakan suatu hal yang memerlukan penanganan khusus 

terutama dalam administrasinya, baik untuk perusahaan besar, menengah maupun 

kecil. Sebab pada prinsipnya kas merupakan aktiva lancar yang mempunyai sifat 

paling liquid dan mudah dipindahtangankan (Jusup, 2001:1). Oleh karena itu, 

perlu pengawasan yang sangat ketat dalam mengontrol Akun Kas pada suatu 

perusahaan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya 
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sistem akuntansi penerimaan kas yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam 

operasi perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan, serta dapat menghindarkan 

kecurangan dan penyalahgunaan yang berhubungan dengan kas.  

Berdasarkan pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari 

piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh 

karyawan yang tidak berhak menerimanya. Untuk menjamin diterimanya kas oleh 

perusahaan maka sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan debitur 

melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindahbukuan melalui 

rekening bank (bilyet giro). Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk 

cek dari debitur, yang ceknya atas nama perusahaan akan menjamin kas yang 

diterima perusahaan akan diterima oleh rekening giro bank perusahaan. 

Pemindahbukuan juga menjamin kas yang diterima masuk ke rekening giro 

perusahaan. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor 

ke bank dalam jumlah penuh (Mulyadi, 2001:484). 

Penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun Desa” 

dilakukan secara langsung oleh bagian kasir atau bagian penagihan atas perintah 

manajer. Pembagian kerja, wewenang dan tanggungjawab oleh setiap bagian yang 

terlibat pada dasarnya sudah terdapat pada BKM ”Guna Bangun Desa” namun 

dalam prakteknya terdapat ketidaksesuiannya dalam pelaksanaan prosedur 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman yaitu ada beberapa tugas yang 

dilaksanakan oleh bagian yang tidak sesuai.  

Bagian tersebut adalah manajer yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan jalannya kegiatan usaha merangkap sebagai fungsi akuntansi dan 
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kasir yang bertugas sebagai fungsi penerimaan kas juga merangkap sebagai 

bagian pinjaman. Hal ini menyebabkan dalam sistem pengendalian intern 

prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun 

Desa” tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. 

Penyelewengan tugas seperti ini dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau 

kecurangan dalam pencatatan transaksinya karena tugas tidak dilaksanakan oleh 

bagian yang seharusnya berwenang.     

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membahas tentang                    

“ Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada BKM ”Guna Bangun Desa” di 

Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam melakukan suatu 

penelitian akan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan 

dengan penerimaan kas pada BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, yaitu : 

1. Bagian-bagian apa saja yang terkait dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun 

Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ? 

2. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun 

Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ? 
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3. Catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun 

Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun 

Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara? 

5. Bagaimana prosedur sistem akuntansi penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman pada BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ? 

6. Bagaimana bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas dari angsuran  

pinjaman pada BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara? 

 

1.3. Tujuan 

 Tujuan merupakan suatu langkah yang harus diterapkan sehingga setiap 

kegiatan dapat terencana dan terarah. Berdasarkan pada perumusan masalah yang 

ada diatas, maka penelitian ini bertujuan ingin : 

1. Mengetahui bagian-bagian yang terkait dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun 

Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

2. Mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna 
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Bangun Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten 

Jepara. 

3. Mengetahui catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun 

Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

4. Mengetahui unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas 

dari angsuran pinjaman pada BKM “Guna Bangun Desa” di Desa  

Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

5. Mengetahui prosedur sistem akuntansi penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman pada BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

6. Mengetahui bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman pada BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi dan pengetahuan secara teori bagi yang 

berkepentingan tentang sistem penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM 

”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi Penulis agar nantinya dapat membandingkan 

ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan hal yang terjadi dalam dunia 

nyata. Dalam hal ini khususnya berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari 

angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

1.4.2.2. Bagi Dunia Akademik  

Bagi universitas selaku lembaga pendidikan semoga dapat dijadikan tambahan 

informasi dan sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti berikut-

berikutnya di bidang penelitian yang sejenis. 

1.4.2.3. Bagi Instansi 

Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan kepada staf atau 

pegawai di BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong 

Kabupaten Jepara dan dapat jadikan sebagai panduan mengenai sistem 

penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM ”Guna Bangun Desa” di Desa 

Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Menurut Krismiaji (2001:1) sistem adalah serangkaian komponen yang 

dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sistem adalah sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu 

yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi, maka dalam organisasi buatan 

manusia, kita selalu menciptakan sistem untuk menangani sesuatu yang 

berulangkali secara rutin terjadi (Mulyadi, 2001:2-3). 

Sedangkan menurut Steinbart (2004:2) sistem adalah rangkaian dari dua 

atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian di atas maka sistem dapat dipahami 

sebagai serangkaian komponen-komponen yang saling berhubungan dan yang di 

koordinasikan untuk melakukan suatu kegiatan demi mencapai tujuan tertentu. 

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2001:5). 

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberi kepastian mengenai 

informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat 

keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam 

perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintahan 

(id.wikipedia.org/wiki/akuntansi). 
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Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah 

menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari satu 

kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan. 

Dari pengertian diatas maka akuntansi dapat dipahami sebagai suatu 

proses kegiatan mengolah data keuangan yang menghasilkan informasi keuangan 

dalam bentuk laporan-laporan yang kemudian dikomunikasikan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang 

bersangkutan agar dapat mengambil suatu keputusan. 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi, 2001:3). Sistem akuntansi terdiri atas dokumen, bukti transaksi, alat-

alat pencatatan, laporan-laporan, dan prosedur-prosedur yang digunakan 

perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya          

(Jusup, 2001:395). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

akuntansi adalah formulir-formulir, laporan-laporan, alat-alat pencatatan yang 

digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi dan melaporkan 

hasilnya berupa laporan keuangan yang digunakan untuk manajemen untuk 

mengawasi kegiatan operasi dan memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Sistem infomasi akuntansi yang efektif penting bagi keberhasilan 

perusahaaan maupun suatu organisasi. Tanpa perangkat untuk mengawasi aktifitas 

yang terjadi, tidak akan ada cara untuk memutuskan seberapa baik kinerja 
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perusahaan. Setiap organisasi juga perlu menelusuri pengaruh-pengaruh berbagai 

aktivitas atas sumber daya yang berada di bawah pengawasannya. Informasi 

tentang pelaku yang terlibat terhadap aktivitas-aktivitas tersebut penting untuk 

menetapkan tanggung jawab dari tindakan yang diambil (Steinbart, 2004:3)   

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 (Jusup, 1999:1). Sedangkan menurut Indriyo 

(2000:61) kas adalah nilai uang kontan yang dalam perusahaan beserta pos-pos 

lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran 

kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya.  

Kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan kertas), pos wesel, certified 

check, cashiers’check, cek pribadi, dan bank draft, serta dana  yang disimpan 

dibank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian lain 

(Mulyadi 2002:375). 

Kas dapat diubah menjadi aktiva lain dan digunakan untuk membeli 

barang dan jasa, serta memenuhi kewajiban dengan lebih mudah bila 

dibandingkan dengan aktiva lainnya. Oleh karena itu, kas disebut juga aktiva 

liquid (cair) karena sifatnya sangat liquid, kas sering menjadi sasaran kecurangan 

atau pencurian. Itulah sebabnya dalam akuntansi untuk kas, prosedur-prosedur 

untuk melindunginya dari pencurian dan penyalahgunaan sangat penting artinya 

(Jusup 1999:5). 
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Menurut Indriyo (2000:61) kas dalam kegiatan operasional diperlukan untuk : 

a. Membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. 

b. Mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. 

c. Membayar deviden, pajak, bunga, dan pembayaran lain-lain. 

Dari pengertian di atas maka, kas dapat di pahami sebagai alat 

pertukaran baik berupa uang tunai atau sumber lain (surat berharga) yang dapat 

segera diuangkan untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Kas merupakan 

kekayaan perusahaan yang berupa aktiva lancar yang berasal dari penjualan tunai 

dan dari piutang yang jangka waktu tertentu dapat diuangkan sebagai alat 

pembayaran guna membiayai pengelolaan perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001:41-42) pengembangan sistem akuntansi 

memiliki tujuan umum berikut ini: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibility) informasi 

akuntansi dan  untuk menyediakan  catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Sistem penerimaan kas yang baik dapat membantu perusahaan untuk 

mengendalikan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas baik 
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itu penerimaan kas dari penjualan tunai maupun dari piutang, dengan demikian 

maka kegiatan perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. 

Penerimaan kas dari perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu 

dari dari piutang dan penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari piutang dapat 

berupa cek atau giro bilyet. Sedangkan penerimaan kas dari penjualan tunai dapat 

berupa uang tunai, credit card sale slip, atau cek pribadi (personal check) 

Mulyadi(2001:455) 

Sistem penerimaan kas dari piutang dapat dibagi menjadi tiga macam 

prosedur, yaitu melalui penagih perusahaan, melalui pos, dan melalui lok-box-

collection plan (Mulyadi, 2001:484). Dokumen penting yang digunakan dalam 

melaksanakan sistem penerimaan kas dari piutang adalah daftar piutang yang 

jatuh tempo (jika penagihan piutang dilaksanakan oleh fungsi penagih 

perusahaan), surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahaun, dan bukti setor 

bank. Dari uraian-uraian di atas, maka sistem akuntansi penerimaan kas dapat 

dipahami sebagai suatu jaringan prosedur yang dibuat untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan khususnya transaksi penerimaan kas. 

Piutang timbul apabila perusahaan (atau seseorang) menjual barang atau 

jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan hal 

untuk  menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul 

karena adanya transaksi penjualan secara kredit (Jusup, 1999:52). 

Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem akuntansi 

penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh 

perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Menurut 
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Mulyadi (2001:484) untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, sistem 

akuntansi penerimaan kas dari piutang mengharuskan : 

1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara 

pemindahbukuan melalui rekening bank (giro bilyet). 

2. Kas yang diterima dalam bentuk cek debitur harus segera disetor ke 

bank dalam jumlah penuh. 

2.2.1. Fungsi yang terkait pada sistem penerimaan kas 

Sistem penerimaan kas melibatkan beberapa unit atau fungsi yang terkait 

dalam perusahaan. Keterlibatan fungsi-fungsi yang terkait dimaksudkan agar 

transaksi dalam penerimaan kas tidak terpusat pada satu titik unit saja. Pemisahan 

fungsi sangat diperlukan untu menghindari penyimpangan-penyimpangan yang 

mungkin dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.  

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas melalui kasir menurut 

Mulyad adalah sebagai berikut  

1. Fungsi Sekretariat 

Berfungsi menerima cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari 

para debitur, serta membuat daftar surat pemberitahuan berdasarkan 

surat pemberitahuan yang diterima dari debitur. 

2. Fungsi Penagihan 

Berfungsi untuk melakukan penagihan kepada para debitur 

berdasarkan daftar piutang yang dibuat oleh bagian akuntansi 
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3. Fungsi Kas  

Berfungsi untuk menerima cek dari fungsi sekretariat atau fungsi 

penagihan kemudian menyetorkan kas yang diterima dari berbagai 

fungsi tersebut itu ke bank dalam jumlah penuh. 

4. Fungsi Akuntansi 

Berfungsi untuk melakukan pencatatan penerimaan kas dari piutang 

kedalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang kedalam 

kartu piutang. 

5. Fungsi Pemeriksa Intern 

Fungsi pemeriksa intern berfungsi untuk melakukan perhitungan kas 

yang ada ditangan fungsi kas secara periodik selain itu fungsi ini 

juga melakukan rekonsiliasi bank. 

2.2.2. Dokumen yang Digunakan  

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas menurut 

Mulayadi adalah : 

1. Surat pemberitahuan  

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud 

pembayaran yang telah dilakukan. Dokumen ini juga dijadikan 

sebagai dokumen sumber dalan pencatatan di kartu piutang. 

2. Daftar surat pemberitahuan 

Dokumen ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat 

oleh bagian sekretariat atau fungsi penagihan. Dokumen ini di 

serahkan ke fungsi kas untuk pembuatan bukti setor bank dan di pake 
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oleh bagian akuntasi sebagai dokumen pendukung bukti setor bank 

dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. 

3. Bukti setor bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas 

yang diterima dari piutang ke bank. Dokumen ini juga di pake oleh 

fungsi akuntansi untuk sebagai dokumen sumber untuk melakukan 

pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal 

penerimaan kas. 

4. Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang 

mereka. 

 

2.2.3. Catatan yang Digunakan 

Catatan yang digunakan dalam sistem penerimaan kas menurut 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

(2003:96) adalah : 

1. Buku harian kas   

Buku harian kas ini diselenggarakan oleh kasir USP untuk 

pertanggungjawaban kas yang dia kelola. Buku ini digunakan untuk 

mencatat pemberian dan penerimaan angsuran pinjaman dari anggota 

peminjam. 
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2. Jurnal kas masuk 

Jurnal kas masuk berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan 

angsuran pinjaman, catatan ini menjadi dasar pencatatan ke dalam 

akun buku besar pinjaman. 

2.2.4. Prosedur Penerimaan Kas 

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia (2003:97), prosedur penerimaan kas adalah sebagai berikut : 

1. Kasir USP menerima uang angsuran pinjaman dari peminjam dan 

menyiapkan bukti kas masuk rangkap 4.  

2. Kasir USP menandatangani bukti kas masuk dan membubuhkan cap 

LUNAS serta menyerahkan bukti kas masuk lembar 2 ke peminjam. 

3. Kasir USP menyimpan bukti kas masuk lembar 4 dan membukukan 

ke buku harian kas. 

4. Kasir USP menyerahkan bukti kas masuk lembar 3 ke bagian  

pinjaman dan bukti kas masuk lembar 1 ke bagian  akuntansi. 

5. Bagian pinjaman mengarsipkan bukti kas masuk lembar 3 yang 

diterima dari kasir USP dan mencatat ke kartu pinjaman. 

6. Bagian akuntansi mengarsipkan bukti kas masuk lembar 1 yang 

diterima dari kasir USP dan mencatat ke dalam jurnal kas masuk dan 

kartu pinjaman. 

 

 



17 

 

  

Prosedur penerimaan kas melalui bagian penagihan menurut Mulyadi 

(2001:493) dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Bagian Piutang atau pinjaman memberikan daftar piutang yang 

sudah saatnya ditagih kepada kepada Bagian Penagihan.  

2. Bagian Penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan 

perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

3. Bagian Penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan 

(remmi-tance advice) dari debitur. 

4. Bagian Penagihan menyerahkan cek kepada Bagian Kasa. 

5. Bagian Penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada Bagian 

Piutang atau pinjaman untuk kepentingan posting ke dalam kartu 

piutang. 

6. Bagian Kasa mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas 

kepada debitur. 

7. Bagian Kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang 

2.2.5. Unsur Pengendalian Intern 

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian golongan berikut keandalan pelaporan 

keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan 

efisiensi operasi (Mulyadi, 2002:180). 
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Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

piutang menurut (Mulyadi, 2001:491) adalah sebagai  berikut : 

2.2.5.1. Organisasi 

1. Fungsi Akuntansi harus terpisah dari Fungsi Penagihan. 

2. Fungsi Penerimaan kas harus terpisah dari Fungsi Akuntansi. 

2.2.5.2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  

1. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas 

nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). 

2. Fungsi Penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi. 

3. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh Fungsi Akuntansi 

(Bagian Piutang) harus di dasarkan atas surat pemberitahuan yang 

berasal dari debitur. 

2.2.5.3. Praktik yang Sehat 

1. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita cara perhitungan 

kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond insurance). 

3. Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan bagian kasa maupun 

ditangan penagih perusahaan) harus diasuransikan (cash-in-safe dan 

cash-in-transit-insurance). 

2.2.6. Flow chart prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman 

Flow chart atau bagan alir prosedur penerimaan kas sangat penting bagi 

perusahaan, karena karyawan atau pelaku kegiatan dapat bekerja dengan 
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berpedoman pada bagan alir ini, agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan 

sebagaimana yang di inginkan oleh perusahaan, flow chart juga berfungsi untuk 

memberikan inforrmasi pengendalian intern perusahaan bagi pihak yang 

berkepentingan sebagai contoh adalah auditor dari luar perusahaan atau auditor 

independen. 

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia (2003:103) flow chart prosedur penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman melalui kasir pada BKM dapat dilihat pada gambar 2.1 dan penerimaan 

kas dari angsuran pinjaman melalui penagihan dapat dilihat pada gambar 2.2 di 

bawah ini : 
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Keterangan:  
BKM : Bukti Kas Masuk 
BHK : Bukti Harian Kas 
JKM : Jurnal Kas Masuk 
 
 
 

Gambar 2.1 
 Bagan alir penerimaan kas dari angsuran Pinjaman melalui kasir 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia 2003
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Gambar 2.2 
 Bagan alir penerimaan kas dari angsuran pinjaman melalui bagian penagihan 

Sumber: Mulyadi Sistem Informasi Akuntansi 2001 
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2.2. Badan Keswadayaan Masyarakat 

Badan Keswadayaan Masyarakat adalah lembaga pimpinan kolektif 

masyarakat warga yang berbentuk panguyuban atau himpunan, yang memiliki 

fungsi utama sebagai dewan pengambil keputusan, yang dilakukan melalui proses 

pengambilan keputusan secara partisipasif (P2KP, 2005:4). BKM sendiri 

merupakan suatu badan yang menggalang solidaritas dan kesatuan sosial 

masyarakat kelurahan untuk mampu memanfaatkan segenap potensi serta sumber 

daya yang ada bagi upaya–upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan 

berlandaskan nilai-nilai luhur. Dengan demikian, kedudukan dan posisi BKM 

adalah sebagai lembaga masyarakat yang benar-benar di bangun dari oleh dan 

untuk masyarakat sebagai representasi upaya-upaya untuk membangun sinergi 

segenap potensi masyarakat menuju tatanan masyarakat mandiri, yang senantiasa 

berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan.  

Keberadaan dan berfungsinya BKM merupakan prasyarat bagi 

disalurnya dana titipan/waqaf P2KP kepada masyarakat dikelurahan sasaran. 

Meskipun demikian prasyarat adanya BKM tidak secara otomatis dimaksudkan 

membentuk lembaga baru, tetapi dapat juga dengan memampukan lembaga warga 

yang sudah ada sejauh lembaga-lembaga tersebut : 

a. Merupakan perwakilan warga yang berhimpun dalam himpunan 

masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau 

bertumpu pada anggota, artinya keputusan tertinggi ada ditangan 

anggota. 

b. Diterima, berfungsi dan berakar dalam masyarakat (P2KP, 2005:5). 
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2.3. Unit – unit Pelaksanaan BKM 

Sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga BKM menjadi 

unsur strategis dalam himpunan masyarakat warga setempat yang selalu peka 

terhadap segala perubahan, khususnya yang terkait dengan kemiskinan dan 

merumuskannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk dapat dilaksanakan oleh 

UP (Unit Pengelola). Unit Pengelola adalah unit pelaksanaan yang dibentuk oleh 

BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan yang 

telah ditetapkan oleh BKM (P2KP, 2005:1). Unit pengelolaan di BKM yaitu Unit 

Pengelolaan Keuangan ( UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit 

Pengelola Sosial (UPS). Unit – unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh 

BKM melalui mekanisme rapat anggota BKM. Dalam menjalankan prinsip 

transparasi dan akuntabilitasnya, tiap tahun unit – unit pengelola wajib 

mempertanggungjawabkan semua kerja mereka kepada BKM di dalam rapat 

anggota tahunan BKM. 

2.3.1. Unit Pelaksanaan Keuangan  

 Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) adalah salah satu gugus tugas yang 

dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman 

bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM 

P2KP, maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah (P2KP, 2005:2). UPK 

merupakan unit pelaksanaan dari BKM, sehingga dibentuk dan dibubarkan oleh 

BKM. Pengelola UPK (Manajer dan staf lainnya) diangkat dan diberhentikan oleh 

BKM melalui mekanisme Rapat Anggota BKM. Secara struktural pengelola 
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bertanggung jawab langsung kepada BKM. UPK berfungsi sebagai pengelola 

kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai 

berikut : 

a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM. 

b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM 

ekonomi. 

c. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, 

mengadministrasikan keuangan. 

d. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang 

mendukung program ekonomi UPK. 

2.3.2. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) 

 Unit pengelola lingkungan adalah salah satu unit dalam BKM yang 

dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan di bidang 

pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL 

bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan 

dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman, tata 

kelola yang baik (“good governance”) di bidang permukiman dan lain-lain. UPL 

berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang 

lingkungan perumahan dan pemukiman dengan tugas-tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM atau 

panitia 
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b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar 

lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh 

KSM oleh KSM atau panitia pembangunan. 

c. Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama  

dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan 

permukiman yang lestari, sehat dan terapdu. 

d. Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya. 

e. Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang 

mendukung program lingkungan UPL. 

2.3.3. Unit Pengelola Sosial (UPS) 

 Unit Pengelola Sosial adalah salah satu unit dalam BKM yang dibentuk 

oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 

ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Peran UPS 

adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi 

masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial 

serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui komunitas Belajar 

Kelurahan/Desa (KBK/D). UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan 

penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas – tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM atau 

panitia. 

b. Mengendalikan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM 

atau panitia bidang sosial. 
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c. Membangun dan mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui 

media warga. 

d. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat atau relawan dalam 

Komunitas Belajar Kelurahan atau Desa (KBK/D). 

e. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, 

beasiswa, sunatan massal. 

f. Menjalin kemitraan (channelling) dengan pihak-pihak lain yang 

mendukung program sosial UPS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dalam melakukan penelitian  

dan memperoleh atau mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan 

Tugas Akhir ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di BKM ”Guna Bangun Desa” 

yang merupakan suatu badan yang di bentuk oleh masyarak yang bertujuan untuk 

membantu perekonomian masyarakat, lokasi BKM “Guna Bangun Desa” adalah 

di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:101). Adapun objek kajian dalam 

penelitian ini adalah sistem penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM 

”Guna Bangun Desa” Di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

3.3. Sumber Data 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung dan sebagai responden di BKM “Guna 

Bangun Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Data 

yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber  lain dikumpulkan 

untuk suatu maksud tertentu. Data yang diperoleh dengan menggunakan literatur 

yang ada di  perusahaan dan juga buku-buku yang berhubungan dengan penulisan 

Tugas Akhir ini. Data ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi 

dan studi pustaka. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1. Wawancara 

Metode wawancara atau interview adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

manajer USP dan kasir USP dalam pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan kas 

dari angsuran pinjaman pada BKM “Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

3.4.2. Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung pada suatu objek 

yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai objek. 

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai 
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sistem akuntansi penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada BKM “Guna 

Bangun Desa” di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

3.4.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pencatatan atas data yang diperoleh dari 

kumpulan dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait. Metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai dokumen dan data-data 

yang dibutuhkan untuk penelitian mengenai sistem akuntansi penerimaan kas dari 

angsuran pinjaman pada BKM “Guna Bangun Desa” di Desa Mayonglor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara seperti bukti bukti kas masuk, tanda terima 

uang oleh nasabah. 

 

3.5. Metode Analisa Data 

3.5.1. Teknik Penyajian Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan mengamati data yang 

sesuai dengan kriteria dan hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendapat. Untuk 

mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini serta untuk memperoleh suatu kesimpulan maka Penyajian data 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarakan kenyataan-

kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi 

serta solusinya. 
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3.5.2. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. Secara 

umum analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu analisis yang tidak 

didasarkan pada perhitungan statistika yang berbentuk angka, dengan cara 

membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dalam perusahaan mengenai 

istem penerimaan dari angsuran pinjaman pada BKM “Guna Bangun Desa” di 

Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran umum Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun 

Desa” 

4.1.1. Sejarah berdirinya Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun 

Desa” 

 Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah daerah 

central home industri genteng dan grabah dari tanah liat. Sebagian besar 

penduduknya merupakan pengrajin genteng pres tanah liat, sehingga daerah ini 

menjadi daerah sentral industri keramik Kabupaten Jepara. 

 Berkat adanya Proyek Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Perkotaan 

(P2KP), tokoh masyarakat beserta aparat pemerintahan desa berinisiatif untuk 

membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pada tanggal 5 Maret 2000 

di balai Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara mengadakan 

rapat anggota. Dalam rapat tersebut diperoleh hasil pembentukan Badan 

Keswadayaan Masyarakat yang di beri nama BKM “Guna Bangun Desa”, 

ditetapkan dan disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan 

Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun Desa”, dan ditetapakan pengurus 

pertama BKM “Guna Bangun Desa”, yaitu: 

Ketua   : Drs. Masrukin 

Wakil Ketua  : Puji Raharjo 

Sekretaris    : Subkhan  
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Bendahara : Suparman 

Koordinator Wilayah: 

1. K.Zahit Arafat 

2. Muntaat 

3. Edy Nuryadi 

4. Suhari 

5. Ali Subagiono 

 Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2000, pengurus Badan Keswadayaan 

Masyarakat “Guna Bangun Desa” disahkan oleh Kantor Notaris Fatchur Rohman, 

SH. Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan akta pendirian : 01.  

4.1.2. Tempat Kedudukan Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun 

Desa” 

 BKM “Guna Bangun Desa” berkedudukan di Jalan Raya Mayong-

Welahan Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Wilayah kerja 

BKM “Guna Bangun Desa” adalah di desa Mayonglor Kabupaten Jepara. 

4.1.3. Maksud dan tujuan didirikannya Badan Keswadayaan Masyarakat 

“Guna Bangun Desa” 

 BKM “guna Bangun Desa” didirikan dengan maksud untuk 

mengkoordiasikan segala bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat secara mandiri. 

Tujuan didirikannya BKM “Guna Bangun Desa” adalah menciptakan kondisi 

yang kondusif untuk membangun masyarakat yang mandiri mampu membangun 

tatanan di desanya demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur 

sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. kegiatan BKM “Guna Bangun Desa” 



33 

 

  

adalah penyaluran pinjaman modal kerja pada masyarakat Desa Mayonglor yang 

merupakan sentral industri keramik Jepara, pengelolaan kegiatan pembangunan 

lingkungan, dan pengelolaan kegiatan sosial. 

4.1.4. Kepengurusan Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun 

Desa” 

4.1.4.1. Kewajiban dan hak pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat 

“Guna Bangun Desa”. 

 Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun Desa” 

berkewajiban untuk : 

1. Memimpinnya jalannya organisasi. 

2. Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan 

belanja BKM “Guna Bangun Desa”. 

3. Menyelenggarakan rapat anggota. 

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kerja. 

5. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan, dan inventaris secara 

tertib. 

6. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus. 

7. Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan 

BKM ”Guna Bangun Desa”. 

8. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. 

9. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian 

yang mempengaruhi jalannya BKM ”Guna Bangun Desa”. 
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10. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran 

Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat anggota. 

11. Pengurus diwajibkan mencatat setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

tugasnya dalam buku-buku yang telah ditentukan. 

Hak pengurus BKM ”Guna Bangun Desa” sebagai berikut : 

1. Melakukan rapat anggota yang dianggap penting atau rapat darurat 

untuk kelancaran program kerja BKM ”Guna Bangun Desa”. 

2. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 

BKM ”Guna Bangun Desa” sesuai dengan tanggungjawab dan rapat 

anggota. 

3. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota berdasarkan ketentuan dalam Anggaran 

Dasar. 

4.1.4.2. Pengurus harian BKM ”Guna Bangun Desa” 

 Pengurus harian BKM “Guna Bangun Desa” terdiri dari ketua, 

sekretaris, dan bendahara. 

Tugas masing-masing pengurus tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Ketua 

Melaksanakan semua kebijakan yang telah dilimpahkan oleh rapat 

anggota atau rapat pengurus, bersama sekretaris menandatangani 

surat penting atau berharga, buku daftar anggota, semua perjanjian 

atau kontrak dan surat – surat penting lainya untuk dan atas nama 

BKM “Guna Bangun Desa”. 
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2. Sekretaris  

Melaksanakan tugas yang bersifat administratif selain itu beberapa 

tugas lain yang pada prinsipnya mendukung penuh tugas ketua dalam 

melaksankan fungsinya. 

3. Bendahara 

Bertanggung jawab dalam bidang administrasi keuangan dan harta 

benda penting lainya yang menjadi milik BKM “Guna Bangun 

Desa”, dan membantu ketua dalam keseluruhan aspek keuangan. 

4.1.4.3. Unit –unit pengelola BKM “Guna Bangun Desa” 

4.1.4.3.1. Unit Simpan Pinjam 

Unit ini merupakan unit kegiatan usaha Badan Keswadayaan Masyarakat 

“Guna Bangun Desa” yang kegiatan usahanya yaitu simpan pinjam kepada 

anggota, berikut ini adalah pengurus dari unit simpan pinjam : 

1. Manajer Unit Simpan Pinjam 

Manajer USP bertugas sebagai pemimpin unit simpan pinjam 

dan merangkap sebagai bagian akuntansi unit simpan pinjam di 

BKM “Guna Bangun Desa”,. Fungsi manajer USP adalah 

memberikan persetujuan pinjaman dari anggota dan menandatangani 

daftar penerimaan kas, daftar pengeluaran kas, tanda tarima 

penyerahan barang jaminan, dan perjanjian kredit, pengakuan 

hutang, kuasa menjual dan kuasa menjaminkan, melakukan analisis 

terakhir dan memberikan keputusan terakhir untuk pemberian 

pinjaman. 
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Dalam prosedur penerimaan manajer USP ini bertugas 

melakukan pembukuan seperti membuat jurnal penerimaan kas dan 

mengarsipkan dokumen daftar pengeluaran kas. 

2. Bendahara Unit Simpan pinjam 

Bendahara USP ini berfungsi sebagai fungsi penyimpanan 

uang kas USP. Untuk sementara bagian ini ada kekosongan jabatan 

dan dirangkap oleh manajer USP. 

3. Kasir Unit Simpan Pinjam 

 Fungsi kasir USP di BKM “Guna Bangun Desa” adalah 

sebagai bagian yang melakukan pengeluaran dan pemasukan kas, 

memberikan informasi kepada nasabah, menerima permohonan 

pinjaman, menyiapkan dokumen pengajuan kredit, membuat bukti 

setoran dan membukukan setiap pemasukan dan pengeluaran kas di 

buku harian kas. Melakukan pembayaran pemberian pinjaman, 

setelah mendapat persetujuan dari manajer USP dan membuat kartu 

angsuran yang diserahkan kepada nasabah 

 Fungsi kasir dalam prosedur penerimaan kas adalah sebagai 

penerima kas dari nasabah, mencatat angsuran ke dalam kartu 

pinjaman dan menandatanganinya, membuat bukti setoran dan 

voucher, mencatat dalam bukti mutasi harian kas, buku penerimaan 

dan pengeluaran kas, mencatat dalam buku harian kas dan merekap 

dalam buku rekap angsuran. 
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4. Penagihan Unit Simpan Pinjam 

 Bagian penagihan berfungsi sebagai penagih unit simpan 

pinjam lepada nasabah. Dalam prosedur penerimaan angsuran 

pinjaman bagian ini menagih nasabah yang terlambat dalam 

pembayaran angsurannya. 

5. Analisis pinjaman 

 Berfungsi sebagai penyurvei calon pemohon pinjaman dan 

barang jaminan pinjaman, mencari informasi tentang karakter, dan 

keadaan usaha calon nasabah, melakukan kunjungan ke tempat usa 

calon nasabah dan mengecek barang jaminan dengan dokumen 

kepemilikan, kondisi dan taksiran harga jual barang jaminan untuk 

diinformasikan kepada manajer unit simpan pinjam. Selain bagian ini 

berfungsi sebagai petugas survei nasabah, bagian ini juga berfungsi 

sebagai penagihan pada prosedur penerimaan angsuran pinjama, hal 

inidilakukan untuk menghemat biaya tenaga kerja. 

4.1.4.3.2. Unit Pengelolaan Lingkungan  

Unit ini merupakan unit kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan, 

seperti pembangunan desa, sarana prasarana masyarakat, tempat ibadah, dan 

tempat-tempat umum lainnya. Unit ini dipimpin oleh seorang manajer dan dibantu 

oleh sekretaris dan bendahara.  

Tugas manajer UPL adalah memimpin unit pengelola lingkungan, 

pembuat rencana pembangunan, menganalisis permohonan Kelompok Swadaya 

Masyarakat dalam bidang pengelola lingkungan, dan mengambil kebijakan 
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strategis dalam unit pengelolaan lingkungan. Tugas sekretaris dalam unit 

pengelolaan lingkungan adalah membantu manajer UPL dalam bidang 

administrasi, mendampingi manajer UPL dalam rapat, menyiapkan dan mencatat 

hasil rapat, menggantikan manajer UPL apabila sedang berhalangan. Tugas 

bendahara dalam unit pengelola lingkungan adalah membantu manajer UPL 

dalam pengelolaan keuangan, dan bertanggungjawab terhadap keuangan unit 

pengelola lingkungan kepada manajer UPL. 

4.1.4.3.3. Unit Pengelola Sosial  

Unit ini merupakan unit kegiatan yang bertujuan dalam bidang 

pengelolaan kegiatan sosial seperti, membantu korban bencana alam, menyantuni 

warga dan anggota yang terkena musibah, memberikan beasiswa kepada anak 

anggota yang berbakat, dan mengkoordinir kegiatan sosial lainnya. Unit ini 

dipimpin oleh sseorang manajer dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara. 

Tugas manajer UPS adalah sebagai pimpinaan UPS, menbuat 

perencanaan, menganalisis permohonan KSM dalam bidang kegiatan sosial, dan 

mengambil kebijakan strategis dalam unit pengelola sosial. Tugas sekretaris 

dalam unit pengelola sosial adalah membantu manajer UPS dalam bidang 

administrasi, mendampingi manajer UPS dalam rapat, menyiapkan dan mencatat 

hasil rapat, dan menggantikan manajer UPS apabila sedang berhalangan. Tugas 

bendahara UPS adalah membantu manajer UPS dalam bidang pengelolaan 

keuangan, dan bertanggungjawab terhadap keuangan unit pengelolaan sosial 

kepada manajer. 
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4.1.4.3.4. Struktur organisasi BKM “Guna Bangun Desa” 

Struktur organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun 

Desa” dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BKM “Guna Bangun Desa” 

Sumber : Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun Desa” 

Rapat Anggota 

Direktur 

Sekretaris Bendahara 

Manajer        
USP 

Kasir USP 

Penagih 
USP 

Bendahara 
USP 

Manajer     
UPL 

Sekretaris 
UPL 

Bendahara 
UPL 

Manajer  
UPS 

Sekretaris 
UPS 

Bendahara 
UPS 
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4.1.5. Permodalan BKM “Guna Bangun Desa” 

 Modal BKM “Guna Bangun Desa” berasal dari : 

1. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan selama program 

masih berjalan. 

2. Dermawan yang menghibahkan hartanya kepada Badan 

Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun Desa”. 

3. Berasal dari simpanan anggota pada unit simpan pinjam. 

4. Keuntungan atau laba usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

Badan Keswadayaan Masyarakat “Guna Bangun Desa”. 

 

4.2. Prosedur penerimaan angsuran pinjaman BKM “Guna Bangun Desa” 

4.2.1. Fungsi yang terkait pada prosedur penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman BKM “Guna Bangun Desa” 

4.2.1.1. Kasir Unit Simpan Pinjam  

Fungsi kasir dalam prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman 

adalah sebagai bagian yang menerima kas dari nasabah atau peminjam, mencatat 

pembayaran angsuran ke dalam kartu pinjaman dan menandatanganinya, selain itu 

bagian ini juga membuat bukti setoran, membuat voucher, mencatat dalam buku 

mutasi harian kas dan buku penerimaan dan pengeluaran kas, mencatat dalam 

buku harian kas, dan merekap dalam buku angsuran. 

4.2.1.2. Manajer USP 

Manajer USP dalam prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman 

berfungsi sebagai bagian yang melakukan pembukuan atau sebagai fungsi 
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akuntansi di BKM “Guna Bangun Desa”, tugasnya antara lain membuat jurnal 

penerimaan kas dan mengarsipkan daftar pengeluaran kas.  

4.2.1.3. Penagihan 

Fungsi penagihan dalam prosedur penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman adalah sebagai bagian yang melakukan penagihan kepada nasabah 

apabila terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman. 

 

4.2.2. Formulir yang digunakan pada prosedur penerimaan kas dari 

angsuran pinjaman di BKM “Guna Bangun Desa” 

4.2.2.1. Bukti Setoran  

Dokumen ini dibuat oleh bagian kasir sebagai bukti penerimaan kas atau 

angsuran  dari nasabah kepada BKM “Guna Bangun Desa”. Dokumen ini di buat 

sebanyak 2 lembar, lembar pertama akan diserahkan ke nasabah atau peminjam 

sedangkan lembar yang ke 2 akan digunakan sebagai dasar pencatatan di buku 

mutasi kas dan buku harian kas dan diarsipkan. 

4.2.2.2. Kartu Pinjaman 

Dokumen ini digunakan oleh kasir untuk diberikan kepada nasabah pada 

saat penyerahan uang pinjaman dan digunakan untuk mencatat pembayaran 

angsuran pinjaman. 

4.2.2.3. Voucher 

Dokumen ini digunakan oleh kasir untuk merekap bukti setoran yang 

diterima setiap hari, selanjutnya akan dicatat dalam buku penerimaan dan 

pengeluaran kas. 
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4.2.2.4. Daftar Penerimaan Kas 

Dokumen ini digunakan untuk merekap penerimaan kas yang terjadi 

dalam satu hari, dokumen ini dibuat oleh kasir sebanyak 2 rangkap yang pertama 

akan diserahkan ke manajer USP sebagai dasar pencatatan dalam jurnal 

penerimaan kas dan rangkap ke 2 akan digunakan kasir untuk diarsipkan. 

 

4.2.3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas 

dari angsuran pinjaman pada BKM “Guna Bangun Desa” 

4.2.3.1. Buku Angsuran  

Buku angsuran ini digunakan kasir untuk mencatat penerimaan kas dari 

angsuran setiap bulannya. 

4.2.3.2. Buku Mutasi Harian Kas 

Buku mutasi harian kas ini digunakan kasir untuk melakukan pencatatan 

terhadap perubahan penerimaan kas dalam satu hari. 

4.2.3.3. Buku Harian Kas 

Buku harian kas ini digunakan kasir untuk mempertanggungjawabkan 

penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola kepada manajer USP. 

4.2.3.4. Buku penerimaan dan pengeluaran kas  

Dokumen ini digunakan untuk menyimpan bukti permohonan pinjaman 

dengan cara menempelkan voucher dan bukti setoran.buku ini juga digunakan 

untuk dasar pencatatan buku kas harian. 
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4.2.3.5. Jurnal kas masuk 

Jurnal kas masuk ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas 

dari angsuran pinjaman, catatan ini sebagai dasar pencatatan ke dalam akun buku 

besar pinjaman anggota. 

 

4.2.4. Prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman BKM “Guna 

Bangun Desa” 

Prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman di BKM “Guna 

Bangun Desa” dapat dilakukan melaui dua cara yaitu penerimaan kas melalui 

kasir di BKM “Guna Bangun Desa” dan penerimaan kas melalui penagih BKM 

“Guna Bangun Desa”, penerimaan kas melalui penagihan hanya dilakukan apabila 

nasabah belum melakukan pembayaran sampai tanggal jatuh tempo. Berikut ini 

adalah arus dokumen penerimaan kas dari angsuran pinjaman yang diberikan : 

Penerimaan kas dari angsuran pinjaman melalui kasir Unit Simpan 

Pinjam di BKM “Guna Bangun Desa”. 

1. Nasabah atau peminjam datang ke BKM “Guna Bangun Desa” untuk 

melakukan pembayaran di kasir. 

2.  Bagian kasir USP membuat bukti setoran 2 lembar. lembar pertama 

akan diserahkan kepada nasabah sebagai bukti pembayaran angsuran. 

Lembar kedua akan digunakan sebagai dasar pencatatan oleh kasir 

dalam buku mutasi harian kas dan buku kas harian, bukti ini juga 

digunakan untuk membuat voucher. 
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3. Bagian kasir akan mencatat pembayaran angsuran dalam kartu 

pinjaman dan menandatangani sebelum diserahkan kembali kepada 

nasabah. 

4. Bukti setoran yang ke 2 akan digunakan kasir untuk melakukan 

pencatatan dalam buku angsuran dan buku mutasi harian kas.  

5. Bagian kasir akan merekap penerimaan kas tersebut kedalam 

voucher dan dibukukan dalam buku harian kas. 

6. Bagian kasir akan mengarsipkan voucher tersebut kedalam buku 

penerimaan dan pengeluaran kas pada kolom penerimaan. 

7. Bagian kasir membuat daftar penerimaan kas berdasarkan buku 

harian kas, untuk diserahkan kepada manajer USP. 

8. Manajer USP akan menerima daftar penerimaan kas dan bukti 

setoran dan selanjutnya membuat jurnal penerimaan kas dan 

mengarsipkanya. 

9. selesai 

Penerimaan kas dari angsuran pinjaman melalui bagian penagih BKM 

“Guna Bangun Desa”. 

1. Bagian kasir mengecek pinjaman yang telah jatuh tempo di buku 

angsuran pinjaman dan memberikan informasi tersebut kepada 

bagian penagihan agar melakukan penagihan kepada nasbah. 

2. Bagian penagihan akan mendatangi nasabah untuk melakukan 

penagihan. 
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3. Bagian penagihan akan menerima kas dan membuat bukti setoran 2 

lembar, lembar pertama akan diserahkan kepada nasabah sedangkan 

lembar kedua akan diserahkan kepada bagian kasir sebagai dasar 

pencatatan. 

4. Bagian penagihan akan mencatat angsuran kedalam kartu pinjaman 

dan menandatanganinya. 

5. Bagian kasir akan menerima bukti setoran dan kas dari bagian 

penagihan dan mencatat ke dalam buku angsuran dan buku mutasi 

harian kas.  

6. Bagian kasir akan merekap bukti setoran tersebut kedalam voucher 

dan dibukukan dalam buku harian kas selanjutnya voucher akan 

diarsipkan pada buku penerimaan dan pengeluaran kas pada kolom 

penerimaan. 

7. Bagian membuat daftar penerimaan kas berdasarkan buku harian kas. 

Daftar penerimaan kas tersebut akan diserahkan kepada manajer USP 

beserta bukti setoran kas. 

8. Manajer USP menerima daftar penerimaan kas dan bukti setoran dan 

membuat jurnal penerimaan kas dan mengarsipkannya. 

9. selesai 
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4.2.5. Flow chart prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman pada 

BKM “Guna Bangun Desa” 

Flow chart prosedur penerimaan kas pada BKM “Guna Bangun Desa” 

bisa dilihat pada gambar 4.2 untuk flow chrat penerimaan kas melalui kasir dan 

gambar 4.3 dan untuk melihat flow chart penerimaan kas melalui penagih di BKM 

“Guna Bangun Desa”. 
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Gambar 4.2 
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4.2.6. Sistem Pengendalian Intern pada Prosedur Penerimaan Kas dari 

Angsuran Pinjaman 

4.2.6.1. Organisasi  

1. Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas, untuk menciptakan internal check fungsi akuntansi 

dilakukan oleh manajer USP dan fungsi penerimaan kas dilakukan 

oleh kasir. 

2. Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi 

penerimaan kas dilakukan oleh kasir USP dan fungsi akuntansi 

dilaksanakan oleh manajer USP. 

4.2.6.2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

1. Fungsi penagihan melakukan penagihan apabila belum ada 

pembayaran setelah jatuh tempo dari nasabah. 

2. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

(bagian piutang) harus didasarkan atas bukti setoran yang direkap 

dalam daftar penerimaan kas yang dibuat oleh kasir. 

4.2.6.3. Praktek yang sehat 

1. Hasil perhitungan kas pada prosedur penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman belum direkam dalam berita perhitungan kas. 

2. Para penagih dan kasir pada prosedur penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman belum di asuransikan. 
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3. Kas dalam perjalanan pada prosedur penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman belum diasuransikan. 

4.3. Pembahasan Prosedur Penerimaan Kas dari Angsuran BKM “Guna 

Bangun Desa” 

Fungsi yang terkait pada prosedur penerimaan kas menurut Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia terdiri dari kasir 

USP, bagian pinjaman, bagian akuntansi, dan bagian penagihan sedangkan di 

BKM “Guna Bangun Desa”  fungsi yang terkait terdiri dari kasir USP, manajer 

USP dan bagian penagihan. Perbedaan dengan teori yang ada adalah tidak adanya 

bagian akuntansi dan bagian pinjaman di BKM “Guna Bangun Desa” fungsi 

akuntansi di BKM ini di lakukan oleh manajer USP yang mempunyai fungsi 

untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan di BKM “Guna Bangun Desa”, 

sedangkan bagian pinjaman dilakukan oleh bagian kasir dan di awasi oleh manajer 

USP. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kerja atau personil di BKM 

“Guna Bangun Desa”. di perlukan pemisahan fungsi untuk bagian akuntansi dan 

pinjaman agar prosedur penerimaan kas dapat berjalan dengan baik 

Dokumen yang digunakan pada prosedur penerimaan kas dari angsuran 

pinjaman menurut teori adalah bukti kas masuk sedangkan di BKM “Guna 

Bangun Desa” dokumen yang digunakan terdiri dari bukti setoran, kartu 

pinjaman, voucher dan daftar penerimaan kas. Dokumen yang digunakan sudah 

sesuai dengan teori yang ada yaitu terdapat dokumen yang dijadikan dasar untuk 
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melakukan pencatatan dalam hal ini adalah adanya bukti setoran yang direkap 

dalam daftar penerimaan kas. 

Catatan yang digunakan menurut teori adalah buku harian kas dan jurnal 

kas masuk, sedangkan menurut BKM “Guna Bangun Desa”adalah buku angsuran, 

buku mutasi harian kas, buku harian kas, buku penerimaan dan pengeluaran kas, 

dan jurnal kas masuk. Catatan yang digunakan di BKM sudah sesuai dengan teori 

yang ada yaitu terdapat buku harian kas dan jurnal kas masuk disamping buku 

angsuran pinjaman, buku mutasi harian kas dan buku penerimaan dan pengeluaran 

kas yang digunakan kasir untuk melakukan pencatatan. 

Bagan alir pada prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman belum 

sesuai dengan teori Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia maupun dengan Sistem Infomasi Akuntansi dari Mulyadi, 

karena belum digambar dalam bentuk flow chart. Flow chart dibutuhkan untuk 

pedoman pelaksanaan tugas karyawan. 

Pengendalian intern menurut teori Mulyadi adalah fungsi akuntansi 

harus terpisah dari fungsi Penagihan, fungsi Penerimaan kas harus terpisah dari 

fungsi akuntansi. debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek 

atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). Fungsi penagihan 

melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi 

akuntansi (Bagian Piutang) harus di dasarkan atas surat pemberitahuan yang 
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berasal dari debitur. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita cara 

perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Para penagih dan kasir 

harus diasuransikan (fidelity bond insurance). Kas dalam perjalanan (baik yang 

ada ditangan bagian kasa maupun ditangan penagih perusahaan) harus 

diasuransikan (cash-in-safe dan cash-in-transit-insurance). Sedangkan 

pengendalian intern di BKM “Guna Bangun Desa” adalah sebagai berikut Fungsi 

akuntansi terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas, untuk 

menciptakan internal check. Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi akuntansi. 

Fungsi penerimaan kas dilakukan oleh kasir USP dan fungsi akuntansi 

dilaksanakan oleh manajer USP. Fungsi penagihan melakukan penagihan apabila 

belum ada pembayaran setelah jatuh tempo dari nasabah. Pengkreditan rekening 

pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas 

bukti setoran yang direkap dalam daftar penerimaan kas yang dibuat oleh kasir. 

Hasil perhitungan kas pada prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman 

belum direkam dalam berita perhitungan kas. Ketidaksesuaian antara teori dengan 

pelaksanaan pengendalian intern di BKM “Guna Bangun Desa” yaitu para 

penagih dan kasir pada prosedur penerimaan kas dari angsuran pinjaman belum di 

asuransikan dan kas dalam perjalanan pada prosedur penerimaan kas dari 

angsuran pinjaman belum diasuransikan, fungsi manajer dan akuntansi di rangkap 

oleh manajer hal ini dapat menyebabkan lemahnya pengendalian intern. 
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 Sistem akuntansi penerimaan kas pada BKM “Guna Bangun Desa” sudah 

cukup baik hanya saja pada segi sistem pengendalian intern di BKM tersebut 

masih banyak kelemahan-kelemahan, seperti adanya perangkapan tugas oleh 

manajer USP yang memegang tugas sebagai bendahara, bagian akuntansi dan  

pengawas kegiatan yang ada di BKM. Pemisahan fungsi dapat menghindarkan 

kesalahan-kesalahan pencatatan yang mungkin dapat terjadi selain itu adanya 

perangkapan tugas membuat kurang optimalnya karyawan dalam menjalankan 

tugas sebagaimana mestinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Seperti yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Fungsi yang terkait pada sistem penerimaan kas pada BKM ”Guna 

Bangun Desa” adalah Kasir USP, Bagian penagihan dan Manajer USP. 

2. Dokumen yang digunakan pada sistem penerimaan kas pada BKM 

”Guna Bangun Desa” adalah bukti setoran, kartu pinjaman, voucher dan 

daftar penerimaan kas. 

3. Catatan yang digunakan pada BKM ”Guna Bangun Desa” adalah buku 

angsuran, buku mutasi harian kas, buku harian kas, buku penerimaan dan 

pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. 

4. Prosedur penerimaan kas pada BKM ”Guna Bangun Desa” adalah 

melaui kasir dan melalui bagian penagihan. 

5. Bagan alir pada BKM ”Guna Bangun Desa” belum dibuat. 

6. Pengendalian intern pada BKM ”Guna Bangun Desa” adalah fungsi 

penerimaan kas terpisah dari fungsi akuntansi dan fungsi penagihan 

terpisah dari fungsi akuntansi. Bagian penagihan melakukan penagihan 

berdasarkan daftar piutang yang dibuat dan diperiksa oleh bagian kasir, 
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pengkreditan rekening pembantu piutang dilakukan berdasarkan bukti 

setoran yang dibuat oleh bagian kasir USP. 

 

 

5.2. Saran 

 Dari kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pada sistem penerimaan kas pada BKM “Guna Bangun Desa” 

sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi dengan 

manajer dan fungsi pinjaman dengan kasir, sehingga dapat segera 

mengetahui jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam pencatatan 

maupun dapat mencegah penyalahgunaan terhadap kas. 

2. Sebaiknya dibuat bagan alir sistem sebagai pedoman untuk karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya.  

3. Bagi peneliti yang ingin menjadikan BKM “Guna Bangun Desa” 

sebagai objek penelitian, sebaiknya lebih memfokuskan pada 

pengendalian intern pada BKM tersebut. 
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