
 i

 
 

 
 

 
SITEM PENERIMAAN KAS PADA PD BPR-BKK 

KECAMATAN GUNUNGPATI  
KOTA SEMARANG 

 
 
 

TUGAS AKHIR 
 

Untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi  
Pada Universitas Negeri Semarang 

 
 

 

Oleh 

Emi Wahyuningsih 

NIM 3351302591 

 
 
 
 
 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 
JURUSAN EKONOMI 

2005 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Tugas akhir ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian Tugas Akhir pada : 

  Hari  : 

  Tanggal : 
 

 

 

Pembimbing, 

 

 
Drs. Fachrurrozie, M.Si 

NIP. 131813667 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Ekonomi 

 

Drs.Kusmuriyanto, M.si 
NIP.131404309 

 

 

 



 iii

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

 Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian Tugas Akhir Fakultas 

Ilmu Sosial Negeri Semarang pada : 

 

  Hari  : 

  Tanggal : 

 

 

 

Penguji I Punguji II                          
        
 

Drs.. Fachrurrozie, M.Si Drs. AM Budiman, BSc 
NIP. 131813667 NIP.130324050 

    

Mengetahui : 

 Dekan, 

 

 

 Drs. Sunardi, M.M 
 NIP. 130367998 

 



 iv

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam Tugas Akhir ini benar-benar asli karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis oramg lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tugas Akhir ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 
 
 
 
 
 

Semarang, September 2005 
 
 

 
Emi Wahyuningsih 
NIM. 3351302573 

 

 

 

 

 

 

 



 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 Kemalangan terbesar adalah kehilangan semangat karena kecelakaan kecil 

 Orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan diri dan bekerja untuk kehidupan 

setelah kematian (HR. Imam Tarmidzi). 

 Rasa iri hati selalu bertahan lebih lama daripada kebahagiaan orang yang kita irikan (La 

Rouchetoucauld) 

 

 

 

Persembahan : 

 

1. Bapak dan Ibu tercinta 

2. Adik-adikku tersayang 

3. Kakekku tercinta 

4. Semua pihak dan teman teman yang 

telah membantu. 



 vi

ABSTRAK 
 
 

EMI WAHYUNINGSIH. 2005. Sistem Penerimaan Kas Pada PD BPR-BKK 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.56 Hal. 2 Bagan.5 Tabel. 
 
 
 BPR-BKK merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa 
perbankan, maksud pendiriannya yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk 
menabung atau meminjam dana. PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan kegiatan 
keuangan. Transaksi utama perusahaan adalah memberikan pinjaman dana bagi 
masyarakat dan menerima tabungan dari masyarakat dalam bentuk setoran tunai. Di 
antara transaksi tersebut penerimaan tabungan atau dana dari masyarakat dalam 
bentuk setoran tunai adalah transaksi yang sering dilakukan. Dalam penerimaan 
tabungan pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, perusahaann 
menetapkan suatu kegiatan klerikal yang disebut sistem penerimaan kas. Adapun 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem penerimaan kas yang 
dilaksanakan di PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 
 Penelitian yang dilakukan di kantor PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati 
Kota Semarang ini, akan mengkaji tentang bagaimana sistem penerimaan kas di PD 
BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, khususnya mengenai bagian-
bagian apa saja yang terlibat, dokumen-dokumen yang digunakan, catatan akuntansi 
yang digunakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis denagan 
metode analisis deskriptif kualitatif. 
 Hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa bagian-bagian  yang terlibat 
dalam Sistem Penerimaan Kas   pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 
Semarang meliputi  bagian teller, head teller/cash officer, bagian accounting, dan 
pimpinan perusahaan. Dokumen yang digunakan adalah slip setoran, daftar mutasi 
kas harian kasir, perincian kas, rekapitulasi, nota kredit, master ticket. Catatan 
akuntansi yang digunakan adalah daftar rekening, rekening koran, dan daftar 
transaksi harian teller. 
 PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai perusahaan 
yang melayani masyarakat umum telah memiliki sistem penerimaan kas yang 
terkontrol dan berdasarkan fakta-fakta yang jelas. Suatu sistem sangat berpengaruh 
terhadap penyelesaian suatu transaksi oleh karena itu, pemberitahuan tentang sistem 
penerimaan kas perlu lebih disosialisasikan agar masyarakat tidak merasa khawatir 
dalam menyimpan uangnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu tujuan perusahaan baik di dalam perusahaan jasa 

maupun industri pada umumnya adalah untuk memperoleh laba, karena 

dengan laba diharapkan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup 

usahanya. Salah satu cara untuk dapat memperoleh laba yang maksimal 

yaitu dengan menaikkan volume penjualan dan memperkecil biaya 

perusahaan. PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

merupakan perusahaan jasa perbankan / keuangan yang sumber utama 

pendapatan perusahaan, berasal dari penghimpunan dana / kas dari 

masyarakat (Deposito, Tabungan, Setoran Jaminan dan Hutang-hutang 

lainnya). Didalam industri jasa perbankan disamping perusahaan 

menjelaskan pada perolehan laba, juga perluasan keinginan dan kebutuhan 

para nasabah yang dalam pelaksanaannya tentu saja harus pula memperoleh 

tingkat keuntungan tertentu, karena tidak ada suatu bentuk atau wujud 

produk ataupun jasa serta pelayanan yang bersifat kekal. Sementara itu dari 

hasil penjualan jasa fasilitas keuangan tersebut perusahaan mendapatkan 

penerimaan kas dalam bentuk tunai maupun kredit. 

Kas merupakan salah satu aktiva yang menjadi permulaan siklus 

operasional perusahaan. Disamping itu kas juga memiliki beberapa 

karakteristik antara lain dapat di tukar sewaktu-waktu menjadi aktiva non 
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kas karena sifatnya sebagai alat pembayaran, bentuknya kecil dan bobotnya 

ringan serta tidak ada identitas pemiliknya. Dengan karakteristik tersebut 

terbuka kemungkinan untuk terjadinya manipulasi, penyelewengan-

penyelewengan bahkan penggelapan kas perusahaan, karena kas merupakan 

salah satu titik awal pengendalian  atau pengawasan terhadap kas tetapi 

bukan merupakan jaminan mutlak bahwa kas benar-benar dapat diamankan. 

Seperti fenomena yang terjadi di sebuah bank swasta nasional akhir-akhir 

ini, yaitu kasus pembobolan uang nasabah yang dilakukan oleh Ketua 

Kantor Kas Pembantu Bank Lippo Pemalang. Pembobolan tersebut dapat 

dilakukan dengan mudah dengan  menggunakan teknologi yang ada yaitu 

komputer,  kejadian tersebut merugikan banyak pengusaha yang menjadi 

nasabah Bank Lippo tersebut  (Harian Umum Suara Merdeka 30 Maret 

2005). Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diterapkan suatu sistem 

penerimaan kas yang baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  

Pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

transaksi penerimaan kas terdiri atas penerimaan tunai dan penerimaan kas 

kredit yang dimaksud penerimaan kas tunai PD BPR-BKK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang adalah berupa penerimaan kas dari setoran 

tunai dari simpanan Deposito, Tabungan, Setoran Jaminan yang disetorkan 

oleh nasabah. Sedangkan yang dimaksud penerimaan kas kredit adalah 

penerimaan yang berasal dari pengembalian jasa perkreditan yang diberikan 

kepada nasabah dalam bentuk pengambalian pokok pinjaman dan bunga 

pinjaman. 
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Pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

memiliki nasabah yang cukup banyak, maka setoran tunai atau dana yang 

disetor oleh nasabah pun dalam jumlah besar. Penerimaan kas yang besar 

tersebut harus diimbangi dengan pengeluaran kas/penyaluran kredit kepada 

para nasabah. Dalam penerimaan atau pengeluaran kas tersebut harus ada 

internal control atau pengendalian intern agar tidak terjadi uang kas yang 

menganggur atau terlalu banyak uang kas yang dipinjamkan sehingga 

terjadi kekosongan uang kas. Seperti fenomena yang pernah terjadi yaitu 

terlalu banyaknya nasabah yang menabung, sehingga mengakibatkan 

pencatatan yang terburu-buru, sehingga terjadi pencatatan yang salah atau 

terjadi ketidaksamaan antara catatan akuntansi dengan uang kas yang 

diterima. Keadaan itu membuat para karyawan harus meneliti lagi catatan 

akuntansi, sehingga ketidakefisiensian kinarja para karyawan. Untuk itu 

diperlukan internal control atau pengendalian intern agar kejadian yang 

sama tidak terjadi lagi. 

Berdasarkan uraian tentang pentingnya pengawasan terhadap 

penerimaan kas maka tertarik untuk mengkaji tentang “SISTEM 

PENERIMAAN KAS PADA PD BPR-BKK KECAMATAN 

GUNUNGPATI KOTA SEMARANG “. 

 
1.2. Pembatasan Masalah 

PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang merupakan 

perusahaan jasa perbankan/keuangan. Pemasukan/penerimaan kas berasal 

dari beberapa sumber, yaitu berasal dari penghimpunan dana masyarakat 
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jasa simpanan tabungan, deposito, setoran jaminan, dan hutang-hutang lain. 

sumber penerimaan kas pada PD BPR-BKK kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang sangat bervariasi, dana yang dihimpun pun sangat besar. PD 

BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memiliki nasabah yang 

cukup banyak. Nasabah ini terdiri dari masyarakat umum dan para Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Dana yang dihimpun dari masyarakat atau nasabah 

disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Dalam penghimpunan dana atau 

penerimaan kas dibutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi 

kebocoran uang kas. Seperti fenomena yang pernah terjadi yaitu terlalu 

banyaknya nasabah yang menabung, sehingga mengakibatkan pencatatan 

yang terburu-buru, sehingga terjadi pencatatan yang salah atau terjadi 

ketidaksamaan antara catatan akuntansi dengan uang kas yang diterima. 

Keadaan itu membuat para karyawan harus meneliti lagi catatan akuntansi, 

sehingga ketidakefisiensian kinarja para karyawan. Untuk itu diperlukan 

internal control atau pengendalian intern agar kejadian yang sama tidak 

terjadi lagi.Dalam kajian ini meliputi bagian-bagian yang terkait dalam 

sistem peneimaan kas dari setoran tunai, dokumen-dokumen yang 

digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, unsur-unsur pengendalian 

intern, dan bagan alir sistem peneriaan kas dari setoran tunai dalam uraian 

kegiatan.  

 
1.3. Perumusan Masalah 

Salah satu karakteristik kas adalah dapat ditukar sewaktu-waktu 

menjadi aktiva nonkas karena sifatnya sebagai alat pembayaran, bentuknya 
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kecil dan bobotnya ringan serta tidak ada identitas pemiliknya. Dengan 

melihat karakteristik tersebut kemungkinan terjadinya manipulasi, 

penyelewengan, dan penggelapan kas  perusahaan sangat rentan sekali, 

maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah sistem penerimaan kas dari setoran tunai PD BPR-BKK 

KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG ? 

2. Bagaimanakah pencatatan akuntansi yang dilaksanakan dalam sistem 

penerimaan kas pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang? 

3. Bagaimanakah pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas pada 

PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka secara obyektif 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Ingin mengetahui sistem penerimaan kas dari setoran tunai pada PD 

BPR-BKK KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

2. Ingin mengetahui pencatatan akuntansi yang dilaksanakan dalam sistem 

penerimaan kas pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpatim Kota 

Semarang 

3. Ingin mengetahui pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas 

pada PD BPR-BKK kecamatan Gunungpati Kota Semarang 
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1.5. Manfaat 

1.5.1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan sistem penerimaan kas dalam usaha perbankan 

khususnya pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

1.5.2. Bagi Perusahaan 

Merupakan bahan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja khususnya dalam bidang 

penerimaan kas. 

1.5.3. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Dapat menambah perbendaharaan perpustakaan sebagai bahan 

perbandingan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir, dan 

sebagai tambahan informasi mengenai sistem penerimaan kas khususnya 

pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan 

yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara 

keseluruhan isi tugas akhir. Sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

A. Bagian pengantar tugas akhir : Judul tugas akhir, pengesahan, abstrak, 

motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar 

lampiran. 
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B. Bagian utama tugas akhir terdiri dari : 

BAB I Pendahuluan berisi : Latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfAAt 

penelitian 

BAB II Landasan Teori beisi : Pengertian istem , kas ,sistem 

penerimaan kas, laporan arus kas, bank 

BAB III Metode penelitian berisi : lokasi penelitian, objek 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi : Hasail penelitian 

dan pembahasan. 

BAB V Penutup berisi : Simpulan dan saran 

C. Bagian pelengkap tugas akhir berisi : Daftar pustaka, daftar bagan, 

daftar lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem 

Menurut Mulyadi bahwa suatu sistem pada dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang erta berhubungan satu dengan yang lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 1993 : 

2) 

Sedangkan menurut Zaki Baridwan sistem merupakan suatu 

kerangka dan prosedur-prosedur yang paling berhubungan yang disusun 

sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu 

kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan    (Baridwan, 1981 : 1). 

 

2.2. Kas 

Menurut AL. Haryono Yusuf kas dalam arti sempit adalah aktiva 

yang paling penting karena mempunyai nilai tukar. Kas dalam arti luas 

adalah cek, pos wesel, bank draft, dan simpanan di bank dalam bentuk 

rekening giro ( Yusuf, 1995 : 18). 

Menurut Zaki Baridwan kas adalah alat pertukaran yang dapat 

diteriama untuk pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu setoran 

ke ban, atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu 

(Baridwan, 1996 : 86). 

 

8 
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2.3. Sistem Penerimaan Kas 

Pengertian sistem menurut Mulyadi adalah suatu jaringan prosedur 

yang di buat menurut pola terpadu untuk melaksnakan kegiatan pokok 

perusahaan (Mulyadi, 1993 :6). Sistem penerimaan kas merupakan 

kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama 

lain, yang digunakan dalam perusahaan untuk menangani penerimaan kas 

baik dari penerimaan kas tunai maupun dari piutang. Dari pengertian 

diatas dapat di definisikan bahwa sistem penerimaan kas adlah jaringan 

prosedur penerimaan kas yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

2.4. Laporan Arus Kas 

Tujuan Laporan Arus Kas 

Arus kas bertujuan untuk memberikan informasi historis mengenai 

perubahan kas dan setara kas dari sustu perusahaan melalui laporan arus 

kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi. 

Kegunaan Informasi Arus Kas 

Kegunaan informasi arus kas adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai 

untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersh perusahaan, 

struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam 

rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 
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2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model 

untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa 

depan (future cash flows) dari berbagai perusahaan. 

3. Untuk meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai 

perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan 

akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

4. Untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang 

telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara 

profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. 

5. Digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastianarus 

kas masa depan. 

Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan 

Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dapat dilaporkan 

atas dasar arus kas bersih. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas 

bersih: 

1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan 

apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan 

daripada aktivitas perusahaan. 

2. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran 

cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu 

singkat (maturity short). 
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Beberapa contoh dari penerimaan dan pembayaran kas yang berasal dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yangdisajikan menurut kas 

bersih: 

1. Penerimaan dan pembayaran rekening giro 

2. Dana pelanggan yang dikelola oleh perusahaan investasi 

3. Sewa yang ditagih oleh pengelola dan selanjutnya disetor kepada 

pemilik properti. 

4. Transaksi kartu kredit para nasabah 

5. Pembelian dan penjualan surat-surat berharga 

6. Pinjaman jangka pendek lain dengan jangka weaktu 3 (tiga) bulan atau 

kurang, 

Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini 

dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih: 

1. Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito 

berjangka waktu tetap 

2. Penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya 

3. Pemberian dan pelunasan kredit. 

  
2.5. Bank 

Pengertian Bank 

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 

lalu lintas pembayaran (PSAK No. 31, 2002:1). 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

Pengertian Simpanan 

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) 

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk-bentuk 

simpanan tersebut berupa : 

1. Giro yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannyadapat 

dilakukan sesaat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, 

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan. 

2. Tabungan yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

3. Deposito yaitu simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara 

penyimpan dan bank yanbersangkutan. 

4. Sertifikat Deposito yaitu simpanan pihak lain dalam bentuk deposito 

yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. 

5. Bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan bentuk simpanan 1-4.  
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Produk-produk simpanan tersebut dinilai sebagai berikut : 

1. Giro dinilai sebesar kewajiban bank kepada pemegang giro 

2. Tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik 

tabungan 

3. Deposito dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam 

perjanjian antara bank dan pemegang deposito berjangka 

4. Sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi saldo bunga 

dibayar di muka; selisih antara jumlah tunai yang diterima dan nilai 

nominal (diskonto) dinilai sebagai bunga dibayar di muka dan 

diamortisasi selama jangka waktu sertifikat deposito. 

 
Perkreditan 

Pengakuan dan Pengukuran Perkreditan 

1. Kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit 

Pengertian pokok kredit tidak termasuk bunga dan biaya yang dibayar di 

muka lainnya. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama kepada nasabah 

dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Oleh karena itu, pokok 

kredit yang diakui hanya sebssar porsi tagihan bank yang bersangkutan. 

2. Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi ataupun penerusan 

kredit diakui sebesar porsi kredit yang resikonya ditanggung bank 

Risiko atas kredit yang disalurkan ke nasabah dengan perjanjian 

penerusan kredit (channeling) kemungkinan tidak seluruhnya dijamin oleh 

pemerintah/penyedia dana lainnya. Risiko atas kredit yang ditanggung 

oleh pemerintah/penyedia dana lain tersebut menjadi risiko yang harus 
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ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, bank harus mengakui kredit 

sebesar porsi kredit yang risikonya menjadi tanggungan bank. Jika bank 

tidak mempunyai risiko atau penerusan kredit, bank tidak mengakui kredit 

tersebut. 

3. Penyisihan kerugian kredit dibentuk sebesar estimasi kerugian kredit 

yang tidak dapat ditagih sesuai dengan mata uang denominasi yang 

diberikan. 

Penyisihan khusus ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas kredit, seperti prospek usaha, kondisi keuangan 

dengan penekanan arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan 

yang dikuasi. Penyisihan kerugian kredit dibentuk sesuai dengan mata 

uang denominasi kredit yang dierikan. Jika kredit diberikan dalam rupiah, 

penyisihan kerugian kredit pun dibentuk dalam rupiah.  

Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga 

Pengakuan pendapatan dan beban bunga merupakan hal sangat 

fundamental dan menjadi dasar uatama untuk menentukan profitabilitas 

bank. Kegiatan utam bank adalah menghimpun dana yang pada umumnya 

berbunga (interest bearing) dan menanamkannya pada aktiva produktif. 

Seperti pada industri lain, dalam perbankan juga terdapat kemungkinan 

perbedaan waktu antara diterimanya pandapatan dan terjadinya beban atas 

penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh 

karena itu, pengaitan (matching) antara pendapatan dan beban bank tidak 

mudah dilakukan sehingga dalam pengakuan pendapatan dan beban bank 
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diperhatikan karakteristik usaha bank tersebut. Berikut adalah pengakuan 

pendapatan dan beban bunga: 

1) Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari 

kredit dan aktiva produktif lain yang nonperfirming. 

Pendapatan dalamkegiatan perkreditan, antara lain terdiri dari pendapatan 

bunga dan pendapatan lain seperti provisi dan komisi. Pendapatan dari 

aktiva produktif nonperforming yang belumditerima tidak dapat diakui 

sebagai pendapatan dalam periode laporan. 

2) Pada saat kredit diklasifikasikan sebagi nonperfirming, bunga yang 

telah diakui tetapi belumtertagih harus dibatalkan. 

Kredit nonperforming pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran 

angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau 

lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat 

waktu sangat diragukan. Kredit nonperforming terdiri ats kredit yang 

digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. 

3) Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan 

macet diakui terlebih dahulu sebagi pengurang pokok kredit. 

Peenerimaan dari kredit nonperforming diakui untuk melunasi bunga 

terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit nonperforming yang 

digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih 

dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan 

ketertagihannya sangat tipis. 
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4) Beban bunga diakui secara akrual. 

Beban dalam perkreditan antara lain, terdiri dari beban bunga dan beban 

lain yang dikeluarkan dalam rangaka penghimpunan dana, seperti hadiah, 

premi, atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan, dan 

biaya/premi program penjaminan. 

Pengakuan Pendapatan Selain Bunga dan Beban Bunga 

Pendapatan selain bunga dan beban selain bunga yang berkaitan dengan 

jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Apabila kredit atau 

komitmen kredit diselesaikan sebelum jangka waktunya maka sisa 

pendapatan dan beban diakui pada saat penyelesaian kredit atau komitmen 

tersebut. 

Restrukturisasi Kredit 

Kredit yang direstrukturisasi dapat mencakup bunga dan beban lain yang 

dijadikan pokok kredit. Berikut adalah ketentuan restrukturisasi kredit: 

1. Restrukturisasi utang piutang bermasalah 

Kredit nonperforming yang telah direstrukturisasi, dengan cara memberi 

keringanan kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan, 

tetap diklasifikasikan sebagai nonperforming sampai dengan kredit 

tersebut menjadi performing yaitu pada saat pembayaran pokok/bunga 

sudah dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu. 

2. Pengalihan kredit menjadi penyertaandiakui sebesar nilai wajar dari 

saham yang diterima. 
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3. Penyertaan yang berasal dari redtrukturisasi kredit merupakan 

pentertaan sementara sehingga dinilai dengan metode biaya (cost) 

tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan. 

4. Agunan kredit yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat 

dieralisasai. 

Nilai bersih yang dapat direalisasai adalah nilai wajar agunan setelah 

dikurangi estimasi biaya pelepasan 

5. Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil 

penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat 

penjualan agunan. 

6. Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebagai 

penyesuaian terhadap penyisihan kerugian kredit sebesar nilai pokok. 

Penerimaan untuk kredit yang tekah dihapusbukukan dapat terdiri atas 

penerimaan pokok dan bunga kredit yang telah dihapusbukukan. Sesuai 

dengan pengaturan atas penerimaan untuk kredit yang digolongkan 

diragukan dan macet, penerimaan untuk kredit yang telkah 

dihapusbukukan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan kerugian 

kredit sebesar nilai pokoknya. Kelebihan penerimaan di atas nilai pokok 

diakui sebagai pendapatan bunga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Kajian 

Lokasi dalam kajian ini dilakuakan di PD BPR-BKK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang yang beralamat di JL. Raya Gunungpati No. 

123 Semarang. 

 
3.2. Obyek Kajian 

Obyek kajian penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1993:91). 

Obyek kajian dalam hal ini adalah sistem penerimaan kas pada PD 

BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 
3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah : 

1. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam kajian 

untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang 

tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan 

data sistem penerimaan kas yang ada pada Teknik wawancara ini 

digunakan untuk memperoleh data secara langsung mengenai sistem 

peneriamaaan kas pada PD BPR-BKK KECAMATAN GUNUNGPATI 

KOTA SEMARANG. 

18 
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2.  Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada 

informan yang diharapkan. Teknik wawancara ini digunakan untuk 

memperoleh data secara langsung mengenai sistem peneriamaaan kas 

pada PD BPR-BKK KECAMATAN GUNUGPATI KOTA 

SEMARANG. 

 
3.4. Metode Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan, maka 

data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

• Mengumpulkan data-data yng diperlukan sesuai dengan criteria serta 

hal-hal yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penyajian data 

penelitian pemilihan  ini diergunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan 

kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusi. 

• Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

digarap oleh peneliti (Arikunto, 1998:240). Dari data yang diperoleh 

kemudian disajikan berdasarkan analisis, secara umum anlaisis data 

yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak 

didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantiatatif 

(jumlah) akan tetapi dalam pernyataan dan uraian yang selanjutnya 

akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  
 
 
 

Hasil Penelitian  
 
4.1. 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 I Jawa tengah mendirikan sustu lembaga kredit pedesaan 

dengan nama Badan Kredit Kecamatan (BKK) pada tahun 1970. Sebagai 

dasar hukumnya adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

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

dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun1981 tanggal 6 april 1981 

yang diperkuat oleh pengesahaan 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 tanmggal 25 Maret 1992 diberikan status sebagi 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sepanjang memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan. 
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Guna memenuhi kebijaksanaan pemerintah dibidang keuangan, moneter, 

dan perbankan, maka BKK Gunungpati telah meningkatkan ststusnya 

menjadi Bank Perkreditan Rakyat dengan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 32/175/Kep./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 Ginungpati dan sekitarnya, atas ijin Menteri Keuangan 

RI yang terdapat dalam UU No. 14/1976 tentang pokok-pokok perbankan. 

Berdasarkan hal tersebut maka BPR-BKK Gunungpati mulai didirikan 

dengan alasan untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dari 

cengkraman pengijon dan rentenir. 

 Tujuan Didirikannya BPR-BKK Kecamatan Gunugpati Kota 

Semarang 

Adapun tujuan didirikan BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Adalah sebagai berikut : 

1. Menunjang penyediaan sarana produksi terutama permodalan dalam 

rangka pembangunan daerah pada umumnya dan pedesaan pada 

khususnya. 

2. Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi pengusaha 

golongan ekonomi lemah di pedesaan. 

 Fungsi didirikannya BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang 

Adapun fungsi didirikannya BPR-BKK kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang adalah sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, 

murah, dan mengarah pada masyarakat terutama di desa. 

2. Membentuk modal yang diarahkan pada usah-usaha peningkatan 

produksi. 

3. Melindungi masyarakat desa dari pengaruh pengijon dan rentenir. 

 

4.2. Struktur Organisasi 

Organisasi dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai suatu 

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

yang mempunyai kebutuha yang sama. Pengaturan organisasi yang baik yaitu 

pengaturan yang berdasarkan atas kemampuan yang dimiliki oleh setiap 

pribadi anggota. Karena kemampuan setiap orang tidak sama antara yang 

satu dengan yana lainnya. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan pengaturan atas orang-

orang yang bertindak sebagi pelaksana kegiatan dalam penca[aian tujuan 

tersebut, sehingga diperlukan suatu struktur organisasi. Dengan struktur 

organisasi yang baik, maka setiap karyawan dalam sustu perusahaan akan 

mengerti tugas, wewenag, dan tanggungjawab masing-masing bagian. Jadi 

struktur organisasi merupakan sustu kerangka yang menunjukkan seluruh 

kegiatan untuk pencapain tujuan perusahaan, hubungan antara fungsi, 

wewenag, dan tanggungjawab. Struktur organisasai mencerminkan 

mekanisme-mekanisme formal dimana perusahaan tersebut dikelola. 
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Di dalam suatu perusahaan sangatlah penting adanya organisasi yang 

sesuai dengan bentuk perusahaan itu sendiri apalagi unutk perusahaan yang 

telah maju dan besar, sebab struktur organisasi tersebut memudahkan dan 

membantu pimpinan dalam mengawasi kegiatan perusahaan. Dengan 

pengaturan yang jelas dan tegas dalam pembagian tugasnya, maka setiap 

anggota organisasi terasebut akan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai 

dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan pelaksanaan kerja 

yang sesuai dengan bidangnya maka tujuan perusahaan akan tercapai. 

Struktur organisasi PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang menggunakan bentuk organisasi garis, hal ini berarti seluruh 

pegawai menerima perintah dan petunjuk dari pimpinan serta hanya 

bertanggungjawab kepada pimpinannya. Sehingga adanya garis wewenang 

dan tanggungjawab berjalan secara lurus. Adapun struktur organisasi PD 

BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebagai berikut: 
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BAGAN 2 

STRUKTUR ORGANISASI 

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT – BKK GUNUNGPATI  

KOTA SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPR – BKK Gunungpati, 2005 
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SEKRETARIAT 

BIDANG PELAYANAN 

SEKSI KAS SEKSI P.D.E SEKSI 
PEMBUKUAN 

BIDANG PEMASARAN 
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4.2.1 Tugas Masing-Masing Bagian 

A. Pemegang Saham 

Tugas pokok pemegang saham adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan rapt para pemegang saham secara periode 

2. Memberikan masukan-masukan yang bersifat positif lepada 

direktur/pimpinan maupun dewan pengawas seperti pengembangan 

hasilproduksi kepada BPR agar dapat menarik nasabah sebanyak 

mungkin demi penambahan pendapatan BPR. 

B. Dewan Pengawas 

Lembaga keuangan milik PEMDA Tingkat I Jawa Tengah yaitu BPD 

dan BNI yang mempunyai tugas mengadakan pembinaan dan 

pengawasan serta pemeriksaan bank BPR. 

Pembinaan meliputi : 

1. Memberikan petunjuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 

2. Mencegah permaslahan yang mungkin timbul 

3. memverikan informasi-informasi untuk kepentingan pelaksnaan 

tugas pokok dari BPR. 

Pengawasan meliputi : 

1. Melaksanakan monitoring terhadap kegiatan BPR secara periode. 

2. Mengadakan rapat koordinasi dengan direksi dan staff BPR untuk 

memberikan informasi yang dianggap penting guna menyelesaikan 

atau menagnggulangi permasalahan-permaslahan yang mungkin 

timbul. 
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Pemeriksaan meliputi : 

1. Melaksanakan pemeriksaan administrsi atau audit keuangan  

2. Melaksanakan pemeriksaan aktivitas personil. 

C. Direksi atau Pimpinan 

Tugas pokok direktur atau pimpinan adalah sebagai berikut : 

1. Menjalankan pengurusan dan pengelolaan BPR-BKK sehari-hari 

sesuai dengan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh badan 

pengawas serta melakukan pengurusan dan penguasaan kekayaan 

BPR-BKK 

2. Bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan Satuan Pengawas 

Intern, Kepala Seksi, dan Pelaksana (apabila diperlukan) dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya 

3. Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

4. Mengusulkan rencana kerja dan anggaran setiap tahun atau 

perubahan (apabila diperlukan) kepada Badan Pengawas untuk 

mendapat persetujuan 

D. Satuan Pengawas Intern 

Untuk menghindari atau mencegah adanya kredit bermasalah 

ataupun kredit mengalami kemacetan, maka di dalam intern bank itu 

sendiri khususnya bagian SPI mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan pengendalian terhadao segenap kegiatan operasional 

2. Melakukan pengawasan sistem dan prosedur pelaksanan di setiap  

kegiatan operasional dalam rangka mengamankan harta kekayaan 

3. Mengadakan penilaian tingkat efektifitas dan efisiensi di masing-

masing tingkat organisasi 

4. Mengamankan pelaksanaan tata kerja dan kepatuhan terhadap 

peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen 

5. Mengupayakan dan mempertahankan Kualitas Aktiova Produktif 

yang sehat 

6. Melakukan pengawasan intern/pengecekan terhadap kelengkapan 

adminstrasi kredit dan administrasi lainnya. 

E. Sekretariat 

Tugas pokok seksi sekretariat adalah sebagai berikut : 

1. Mendayagunakan potensi Sumber Daya Manusia secara efektif dan 

produktif 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui program-program 

pendidikan dan latihan yang terencana sesuai dengan kebutuhan 

3. Menyiapkan kebutuhan secara opersional dengan menciptakan 

norma biaya serta mengendalikannya secara efisien dan wajar 

4. Merawat dengan baik dan tertib atas barang-barang inventaris 

5. Meningkatkan tertib administrasi kearsipan 

6. Mengadministrasikan dan mendistribusikan surat-surat masuk dan 

keluar dengan baik dan benar serta tepat waktu 
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F. Bidang Pemasaran 

Tugas pokok sesksi bidang pemasaran adalah sebagi berikut : 

1. Meningkatkan dan memelihara hubungan baik dengan pihak yang 

terkait dengan penghimpinan dana dan penyaluran dana 

2. Meningkatkan skill/kemampuan di bidang pemasaran kredit dan 

dana melalui pendidikan/kursus yang diselenggarakan oleh Badan 

Pembina maupun dari Lembaga Pendidikan/kursus lainnya 

3. Menyebarluaskan/memperkenalkan produk-produk 

4. Berusaha memenuhi target penyaluran dana dan penghimpunan dana 

G. Bidang Pelayanan 

Tugas pokok seksi bidang pelayanan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan penelitian/pengecekan terhadap semua bukti-bukti 

dari sermua unit kerja 

2. Melakukan pengamanan/pengarsipan serta memelihara dokumen-

dokumen keuangan dengan tertib dan baik serta aman 

3. Meningkatkan moniroting terhadap pelaksanaan rencana kerja dan 

anggaran 

4. Meningkatkan pengecekan terhadap keadaan fisik uang kas 

5. Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Laporan Kas 

6. Melakukan pengamanan serta memelihara brankas/tempat uang kas 

dan kuncinya. 
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H. Bidang Kredit 

Tugas pokok seksi bidang kredit adakah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pelayanan terhadap semua nasabah kredit 

2. Meningkatkan skill/kemampuan di bidang kredit melalui 

pendidikan/kursus dan latihan 

3. Meningkatkan kualitas kredit dengan mengutamakan usaha 

penekanan kredit bermasalah serta mengadakan pembinaan debitur 

4. Mempertahankan market share serta memperluas segment-segment 

kredit baru 

5. Meningkatkan tertib administrasi dan laporan 

I. Bidang Dana 

Tugas pokok seksi bidang dana adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan dan memelihara hubungan baik dengan pihak yang 

terkai denagn penghimpunan dana 

2. Meningkatkan skill/kemampuan di bidang pemasaran dana melalui 

pendidikan/kursus yang diselenggarakan oleh BadanPembina 

maupun dari Lembaga Pendidikan/kursus lainnya 

3. Menyebarluaskan/memperkenalkan produk-produk 

4. Berusaha memenuhi target penghimpunan dana 

5. Meningkatkan tertib administrasi laporan 

J. Bidang Pembukuan 

Tugas pokok seksi bidang pembukuan adalah sebagi berikut: 
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1. Meningkatkan penelitian/pengecekan terhadap semua bukti-bukti 

dari semua unit kerja 

2. Melakukan pengamanan/pengarsipan serta memelihara dokumen-

dokumen keuangan dengan tertib dan baik serta aman 

3. Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan rencanakerja dan 

anggaran 

4. Mekalaksanakan pengiriman dan penyelasaian laporan keuangan 

nasabah tepat waktu dan benar 

5. Monitoring laporan-laporan intern dan ekstern (utamanya dengan 

Bank Indonesia) agar tepat waktu 

K. Bidang Kas  

Tugas pokok seksi bidang kas adalah sebagi berikut : 

1. Meningkatkan pengawasan/pengecekan terhadap semua bukti-bukti 

penerimaan dan pengeluaran kas 

2. Melakukan pengecekan terhadap keadaan fisik uang kas 

3. Melakukan pembukuan terhadaop keluar masuknya uang 

4. Melakukan pengamanan/pengarsipan serta memelihara dokumen-

dokumen keuangan dengan gtertib dan baik serta aman 

5. Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan uang kas 

6. Melakukan pengamanan serta memelihara brenkas/tempat unag kas 

dan kuncinya 
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L. Bidang Pengolahan Data Elektronik 

Tugas pokok seksi bidang pengolahan data elektronik adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan penelitian/pengecekan terhadap pemasukan data kke 

dalam datra elekronik 

2. Meningkatkan pemeliharaan/perawatan terhadap keadaan fisik data 

elektronik 

3. Melakukan pengamanan/pengarsipan serta memelihara data 

elektronik. 

 
4.3. Mekanisme Jalan Operasional Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas 

4.3.1. Penerimaan Kas 

Dalam struktur organisasi tersebut, bagian-bagian yang banyak 

terlibat dalam mekanisme penerimaan kas adalah  bagian bidang 

pelayanan. Dimana dalam bagian pelayanan tersebut membawahi beberapa  

seksi, diantaranya seksi pembukuan yang bertugas membukukan transaksi 

penerimaan kas baik dari setoran tunai nasabah maupun dari setoran 

pengembalian kredit dari nasabah serta seksi kas yang bertugas menerima 

uang tunai dari nasabah serta melakukan pengamanan dan memelihara 

brankas/tempat uang kas serta kuncinya. 

4.3.2. Pengeluaran Kas 

Dalam struktur organisasi tersebut, bagian-bagian yang terlibat 

dalam mekanisme pengeluaran kas khususnya dalam pemberian kredit 

kepada nasabah adalah bagaian pamasaran. Di mana bagian pemasaran ini 
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melayani para nasabah yang akan mengajukan kredit. Bagian Pemasaran 

ini membawahi beberapa seksi yaitu seksi kredit dan seksi dana. Setelah 

nasabah mengajukian persyaratan kredit, kemudian seksi kredit 

mengadakan survei terhadap nasabah, apakah nasabah tersebut sanggup 

untuk mengembalikan kredit atau tidak. Setelah semua syarat terpenuhi 

maka kredit dapat dicairkan yang pencairan dananya dilakukan oleh 

bagian kasir. 

4.4. Bidang Usaha dan Wilayah kerja 

4.4.1. Bidang Usaha 

Kegiatan operasional perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

perbankan dan keuangan, PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang memberikan produk jasa berupa : 

1. Produk Funding/Pendanaan 

Di PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 

jumlah rekening tabungan dari periode tahun 2002 sampai dengan 

periode tahun 2004 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.  Jumlah rekening tabungan dari periode tahun 2002 sampai 
dengan periode tahun 2004 

Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 

Rp. 2.566.169.000 Rp. 3.236.020.000 Rp. 4.033.224.000 

 
Adapun jumlah nasabah saat ini adalah 8638 Orang nasabah yang teerbagi 

dalam tiga jenis tabungan, yaitu : 
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• Tabungan Wajib 

Produk ini berusaha menghimpun dana masyarakat dari nasabah 

peminjam dalam bentuk tabungan yang pengambilannya dapat 

dilakukan pada saat kredit lunas. Suku Bunga dalam tabungan wajib 

ini adalah 5,00-10,00% per tahun. 

• Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) Seri A 

Produk ini 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 7,50-16,00% per tahun. 

• Deposito Berjangka (TAMADES Seri B) 

Produk ini berusaha menghimpun dana masyarakat melalui deposito 

berjangka yang iannya atau pengambilannya menurut jangka waktu 

tertentu dan suku bunga menyesuaikan dengan fluktuasi pasar atau 

berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan Deposan. Suku bunga 

yang ditawarkan dalam deposito berjangka ini sangat bervariasi. 

Tabel 2.  Suku bunga deposito berjangka. 
Jangka Waktu 1 bulan      7,50-16,00% per tahun 

Jangka Waktu 3 bulan    7,50-16,00% per tahun 

Jangka Waktu 6 bulan   7,50-16,00% per tahun 

Jangka Waktu 9 bulan  7,50-16,00% per tahun 

Jangka Waktu 12 bulan    7,50-16,00% per tahun 
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2. Produk Lending/Perkreditan 

Jumlah nasabah yang menggunakan produk lending saat ini adalah 

3152 Orang nasabah yang terbagi dalam tiga jenis pinjaman antara 

lain: 

• Kredit Umum 

Kredit yang digunakan untuk berbagai macam keperluan antara lain 

untuk kepemilikan rumah, kendaraan dengan jaminan yang telah 

disepakati bersama. 

Tabel 3. Suku bunga kredit umum  
Jenis Angsuran Jangka Waktu Bunga per Tahun 

-Angsuran Bulanan 1-3  bulan 12,00-27% per tahun 

-Angsuran Bulanan 1-6 bulan 12,00-27% per tahun 

-Angsuran Bulanan 1-10 bulan 12,00-27% per tahun 

-Angsuran Bulanan 1-12 bulan 12,00-27% per tahun 

-Angsuran Bulanan 1-24 bulan 12,00-27% per tahun 

• Kredit  Pegawai 

Kredit yang diberikan untuk dikonsumsi oleh para pegawai/karyawan 

suatu instansi baik swasta ataupun pemerintah yang telah terikat 

kontrak kerja sama dengan BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

Tabel 4. Suku bunga kredit pegawai   
Jenis Angsuran Jangka waktu Bunga per Tahun 

-Angsuran Bulanan 12 bulan 12,00-24,00% 

-Angsuran Bulanan 24 bulan 12,00-24,00% 

-Angsuran Bulanan 36 bulan 12,00-24,00% 
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• 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 misalnya untuk pembiayaan serta 

penbelian peralatan produksi serta aktiva tetap lainnya. 

Tabel 5. Suku bunga kredit usaha 
Jenis Angsuran Jangka Waktu Bunga per Tahun 

-Angsuran Bulanan  3 bulan 12,00-27,00% 

-Angsuran Bulanan  6 bulan  12,00-27,00% 

-Angsuran Bulanan 10 bulan 12,00-27,00% 

-Angsuran Bulanan 12 bulan 12,00-27,00% 

-Angsuran Bulanan 24 bulan 12,00-27,00% 

-Angsuran bulanan 36 bulan 12,00-27,00% 

 
4.4.2. Wilayah Kerja 

Wilayah kerja dari PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang mencakup wilayah Kecamatan Gunungpati yang terdiri dari 16 

kelurahan. Di 16 kelurahan inilah PD PR-BKK Kecamatan Gunugpati 

beroperasi dan melaksanakan kegiatan pemberian jasa perbankan dan 

keuangan.   

 
4.5. Tujuan Sistem Penerimaan Kas pada PD BPR-BKK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang 

Dalam suatu perusahaan tentunya memiliki sistem untuk 

melaksanakan krgiatannya, seperti halnya pada PD BPR-BKK Kecamatan 



 36

Gunungpati Kota Semarang. Pelaksanaan kegiatan harus mengikuti sistem 

yang berlaku. Sistem akuntansi pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang, harus dapat berjalan sebagai satu kesatuan yang saling 

berhubungan. Adapun tujuan diadakannya sistem penerimaan kas pada PD 

BPR-BKK Kecamatan gunungpati kota Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mempermudah terkontrolnya administrasi, yaitu jika terdapat 

kecurangan ataupun kesalahan pencatatan pencatatan transaksi 

penerimaan kas. 

2. Dapat dijadikan sebagai suatu alatpengukur setiap tahap operasi 

penerimaan kas 

3. Dapat membantu dalam membuat laporan keuangan oleh bagian 

akuntansi. 

4. Untuk dapat mencapai efisiensi waktu kerja bagi setiap karyawan sesuai 

dengan wewenang dan tanggungjawabnya. 

Dengan adanya sistem penerimaan kas ini dapat diketahui jalannya 

penerimaan kas, juga bagian-bagian yang berwenang dalam memeriksa, 

mengesahkan, dan mencatat dokumen-dokumen penerimaan kas pada PD 

BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

 
4.6. Sumber-Sumber Penerimaan Kas pada PD BPR-BKK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang 

PPD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan dan 

keuangan, di mana dalam menjalankan kegiatan usahanya berusaha 
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mencapai target yang salah satunya untuk mendapatkan sumber-sumber 

penerimaan kas. Sumber-sumber penerimaan kas pada PD BPR-BKK 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berasal dari : 

1. Penerimaan kas yang beasal dari penghimpunan dana dari masyarakat 

luas yang terdiri dari tabungan, deposito, dan setoran jaminan. 

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 

Sumber-sumber penerimaan kas pada PD BPR-BKK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang ini terdiri dari penerimaan kas secara tunai 

dan kredit. Pada bab Pembahasan TA ini hanya akan mengkaji tentang 

Sistem Penerimaan Kas dari setoran tunai. 

 

4.7. Sistem Penerimaan Kas dari Setoran Tunai pada PD BPR-BKK 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Dalam setoran kas dari setoran tunai ini, PD BPR-BKK 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melalui telleratau kasir menerima 

pembayaran atau setoran tunai dari nasabah, atas setioran tunai tabungan. 

Pada sistem penerimaan kas dari setoran tunai atas tabungan ini, nasabah 

yang akan menyetorkan uangnya harus terlebih dahulu mengisi slip 

setoran disertai dengan buku tabungan yang bersangkutan. 

 
4.7.1. Unit Organisasi dan Penjelasannya 

Penerimaan kas melibatkan beberapa bagian dalam PD BPR-BKK 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang agar transaksi penerimaan kas 
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tidak terpusat pada satu bagian saja, hal ini diperlukan untuk menghindari 

penyimpangan-penyimpangan yang ada. 

Bagian-bagian yang terlibat dalam Sistem Penerimaan Kas dari setoran 

tunai atas tabungan pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang, meliputi : 

1. Teller  

Teller adalh salah satu petugas bank yang pekerjaannya sehari-hari 

banyak berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum, serta 

dalam melaksanakan tugasnya seorang teller bertanggungjawab 

terhadap jumlah uang. Tugas dari teller adalah : 

a. Melayani segala jenis transaksi yang meliputi penerimaan/ 

pembayaran tunai atas rekening tabungan, deposito, dan lain-lain. 

b. Melakukan verivikasi 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 

Cach Officer adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan, pelayanan kepada para nasabah serta sebagai supervisor 

dan penaggungjawab pada bagian kas. Fungsi dan tugas head teller/cah 

officer adalah : 

a. Melaksanakan operasi pelayanan trnsaksi di bagian kas  

b. Memberikan laporan kepada pimpinan bank sesuai dengan 

kegiatan dan policy yang telah digariskan oleh pimpinan dan sesuai 

dengan ketentuan yang diatur manajemen. 
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3. Bagian Accounting 

Bagian accounting adalah bagian yang melaksanakan seluruh tugas-

tugas administratif pembukuan atas transaksi di kantor cabang. 

4. Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan perusahaan adalah aparat manajemen yang bertanggung 

jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional yang dilakukan 

oleh unit-unit/bagian-bagian dalam supervisinya. 

 

4.7.2. Dokumen yang Digunakan 

Setiap kegiatan penerimaan kas pada PD BPR-BKK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang selalu menggunakan dokumen-dokumen. 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Kas pada 

PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebagi 

berikut: 

1. Slip Setoran 

Yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat setoran tunai atau 

bukti pembayaran atas setoran tunai dari tabungan dan deposito. 

2. Daftar Mutasi Kas Harian Kasir 

Adalah lembaran yang digunakan untuk rekapitulasi/pencatatan 

transaksi teller, yang di mana dalam mutasi 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. 

 



 40

3. Perincian Kas  

Adalah lembaran yang diisi head teller/ cash officer untuk mencatat 

jumlah uang yang diterima atau disetor. 

4. Rekapitulisasi 

Adalah lembaran yang digunakan oleh head teller/cash officer sebagai 

rekapitulisasi semua transaksi yang dilakukan oleh teller mmaupun 

head teller. Lembaran ini memuat semua saldo akhir pada kasir. 

5. Nota Kredit 

Adalah suatu bukti yang digunakan untuk menerangkan bahwa pihak 

bank telah mencatat atau mengkredit setoran nasabah sebagau setoran 

tunai. 

6. Master Ticket 

Adalah slip debet yang dibuat oleh head teller/cash officer sebagai 

gambaran jumlah mutasi penerimaan kas. 

 
4.7.3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Untuk memudahkan dalam mencatat kegiatan sehari-hari yang 

berhubungan dengan penerimaan kas PD BPR-BKK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang menggunakan catatan akuntansi sebagai 

berikut : 

1. Daftar Rekening 

Adalah catatan yang dugunakan untuk mencatat setiap penerimaan/ 

penyetoran tunai nasabah. Pencatatan ini berdasarkan nomor rekening 

para nasabah yang telah disusun berdasarkan abjad. 
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2.  Rekening Koran 

Adalah suatu catatn yang melaporkan suatu keadaan kas/uang yang 

dimiliki oleh nasabah, rekening koran ini berbentuk rekonsiliasi bank 

yang dibuat setiap bulan. 

3. Daftar Transaksi Harian Teller 

Adalah catatan yang melaporkan total/jumlah transaksi penerimaan kas 

setiap harinya pada bagian teller. 

 
4.7.4. Unsur pengendalian Intern 

Unsur pengendalian intern dalam penerimaan kas dari setoran tunai 

pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai salah 

satu kontrol atas penerimaan kas adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi 

Dalam merancang Organisasi yang berkaitan dengan sistem 

penerimaan kas dari setoran tunai, unsur pokok pengendalian intern 

dijabarkan sebagai berikut:. 

a. Fungsi Teller Terpisah dan Fungsi Cash Officer. 

Fungsi Teller yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari 

fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahkan ini 

mengakibatkan setiap penerimaan kas dari setoran tunai 

dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. Penerimaan kas 

yang dilakukan oleh bagian teller akan dicek. Kebenarannya oleh 

bagian kas. 
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b. Fungsi Cash Officer Harus Terpisah Dari Fungsi Akuntansi 

Berdasar unsur sistem pengendalian intern yang baik, fungsi 

akuntansi harus dipisahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keadaan data 

akuntansi. 

c. Transaksi Setoran Tunai Harus dilaksanakan oleh fungsi Teller, 

Fungsi 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 tercipta adanya 

pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi 

lainnya. 

2. Sistem Otorisasi dan Pencatatan 

a. Penerimaan Kas dari Setoran Tunai oleh fungsi Teller dengan 

menggunakan Formulir Slip Setoran Tunai. 

Transaksi Setoran tunai dimulai dengan diterbitkannya Slip 

Setoran tunai oleh fungsi Teller. Dengan foimulir ini fungsi teller 

akan menerima kas dan fungsi teller ini akan melakukan validasi 

(pengotorisasian) terhadap Slip Setoran tersebut, serta 

menyimpannya sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam 

catatan akuntansi. 

b. Penerimaan kas juga diotorisasi oleh fungsi Head Teller dan 

Fungsi Cash Officer dengan cara membubuhkan tanda tangan pada 
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Slip Setoran tuani 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. 

Paraf yang dibubuhkan oleh fungsi teller pada slip setoran tunai 

membuktikan telah diterimanya sejumlah uang tuani dari nasabah. 

Dengan bukti ini fungsi akuntansi telah memperoleh bukti yang 

sahib untuk mencatat adanya transaksi setoran tunai dengan 

mengkredit rekening saldo nasabah hasil transaksi setoran tunai. 

d. Pencatatan ke dalam catatan Akuntansi harus didasarkan atas 

dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang 

lengkap.  

Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen 

sumber yang sahih (valid) kesahihan dokumen sumber dibuktikan 

dengan lampirannya 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 slip setoran tunai sebagai 

dokumen pendukung. 

e. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh 

karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan 

akuntansi tersebut. Sehabis karyawan tersebut memutarakhirkan 

(memutarakhirkan Jup-date) catatan akuntansi bcrdasarkan 
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dokumen sumber, ia harus mcmbubuhkan tanda tangan dan tanggal 

pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya 

pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal 

tersebut.  

3. Praktek Yang Sehat 

a. Slip setoran tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi teller. 

Untuk menciptakan praktek yang sehat formulir periting yang 

digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan 

penggunaan nomor urut tersebut dipertanggung jawabkan oleh 

yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. 

Oleh karena itu dalam sistem setoran tunai, slip setoran tunai harus 

bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawab 

kan oleh fungsi teller. 

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

bagian kas pada hari yang sama dengan transaksi transaksi tunai   

atau hari kerja berikutnya. Dengan demikian jurnal kas perusahaan 

dapat dicek ketelitian dan keandalannya dengan catatan akuntansi   

dengan cara melakukan rekonsiliasi catatan kas nasabah dengan 

rekening koran bank. 

c. Penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara 

periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. 

Penghitungan kas secara periodik dan secara mendadak akan 
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mengurangi resiko penggelapan kas yang diterima oleh kasir. 

Dalam penghitungan fisik kas ini dilakukan pencocokan antara 

jumlah kas hasil hitungan dengan jumlah kas yang seharusnya ada 

menurut faktur setoran tunai dan bukti penerimaan kas yang lain 

(misalnya bukti daftar transaksi teller). 

 
4.7.5. Bagan Alir dan Uraian Kegiatan 

4.7.5.1.Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

Bagan alir merupakan bagian yang menggambarkan urutan kerja 

dan unit organisasi yang lerkait dalam sistem penerimaan kas. 

Rangkaian kerja dalam sistem penerimaan kas dari setoran tunai 

akan diringkas dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Bagan alir ini 

dapat dilihat pada gambar 1. 

4.7.5.2.Uraian kegiatan Sistem Penerimaan Kas dari Setoran Tunai 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistem 

penerimaan . kas dari Setoran tunai, berikut ini uraian tiap-tiap 

bagian yang terlibat dalam sistem penerimaan kas dari setoran 

tunai. 
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Bagan 3. Alir Sistem Penerimaan Kas 

Dari Setoran Tunai Pada PD. BPR BKK Kecamatan Gunungpati Semarang 
 
 

Bagian Teller

Mulai  

 3 
 

FPT 
2 

Menerima slip setoran 
buku tabungan, uang 
tunai dari nasabah 

  

Buku Tabungan 
 

Slip setoran 

Mencocokkan 
SS dengan  
uang tunai 

YA TIDAK  

Menginput ke dalam 
komputer dan 

mengvalidasi BT, 
membuat nota kredit

 3 
 

FPT 
2 

 1 
   B T  

Slip setoran 

Nota Kredit 

1 

Diberikan kembali 
Ke nasabah 

 2 
  SS 

 
1 

Membuat daftar transaksi 
teller, daftar perincian kas 

dan daftar mutasi kas 
bagian  

  
 

FPT 
 

  
S S  
  DMKH 

DPK 
DTT 

2 

1 

Keterangan: 
BT : Buku Tabungan 
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Bagan 3. Alir Sistem Penerimaan Kas 

Dari Setoran Tunai Pada PD. BPR BKK Kecamatan Gunungpati  Semarang 
(lanjutan) 

 
 

Bagian Cash Officer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 

1. DTT  : Daftar Transaksi Teller 
2. DPK : Daftar Perincian Kas 
3. DMHK : Daftar Mutasi Harian Kas 
4. SS : Slip Setoran 

DTT  
DPK 

FPT 
 

  
  SS  

   DMKH 

Mencocokkan 
dan 

mengotorisasi 

YA TIDAK  

2 

3 

DTT  
DPK 

FPT 
 

  
  SS  

  DMKH 
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Bagan 3. Alir Sistem Penerimaan Kas 
Dari Setoran Tunai Pada PD. BPR BKK Kecamatan Gunungpati  Semarang 

(lanjutan) 
 
 

Bagian Akuntansi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
DMB : Daftar Mutasi Bulanan 
DTB : Daftar Transaksi Bulanan 
RK : Rekening Koran 
DRB : Daftar Rekening Bulanan 

 
 

DTT  
DPK 

FPT 
 

  
  SS  

   DMKH 

Membuat daftar mutasi 
bulanan dan transaksi 

bulanan (Lap.Keu) 

3 

4 

Neraca  
DMB 

FPT 
 

  
  RK  

  DTB 

DRB 
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Bagan 3. Alir Sistem Penerimaan Kas 
Dari Setoran Tunai Pada PD. BPR BKK Kecamatan Gunungpati  Semarang 

(lanjutan) 
 
 

 Pimpinan Perusahaan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
DMB : Daftar Mutasi Bulanan 
DTB : Daftar Transaksi Bulanan 
RK : Rekening Koran 
DRB : Daftar Rekening Bulanan 

 
 
 

Mengotorisasi 
laporan keuangan  

4 

Neraca  
DMB 

FPT 
 

  
  RK  

  DTB 

  DRB 

Selesai  

T
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a. Bagian Teller 

Pada bagian ini uraian kerjanya terdiri dari : 

1. Menerima slip setoran tunai, uang tunai dan buku tabungan dari 

nasabah. 

2. Mencocokkan slip setoran dengan uang tunai yang diterima, 

kemudian menginput transaksi setoran tunai ke dalam komputer, 

daftar transaksi teller dan memvalidasi slip setoran tunai dan buku 

tabungan. 

3. Bersama slip setoran tunai dan daftar transaksi teller, daftar mutasi   

kas dan daftar perincian kas oleh bagian teller didistribusikan ke 

bagian head teller dan cash officer,  

b. Bagian Head Teller dan Cash Officer  

Pada Bagian ini mempunyai fungsi ; 

1. Menerima slip setoran tunai lembar 1, daftar trnsaksi teller, daftar 

peincian kas dan daftar mutasi harian kas dari bagian teller. 

2. Mencocokkan dokumen yang telah diterima, kemudian 

mengotorisasinya sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi 

penerimaan kas dari storan tunai. 

3. menyerahkan dokumen yang telah diperiksa dan dicocokkan ke 

c. Bagian Akuntansi 

Pada bagian ini mempunyai fungsi untuk : 
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1. Menerima   slip   setoran   tunai,   daftar   transaksi   teller,   daftar 

perincian kas, daftar mutasi harian kas dari bagian head teller dan 

cash office. 

2. Mencatat ke dalam pembukuan bank baik secara manual maupun 

dengan komputer. 

3. Membuat daftar rekening koran bulanan, membuat daftar mutasi  

kas   bulanan,   daftar   transasksi   bulanan   dan   neraca   (posisi 

keuangan) bulanan. 

4. Menyerahkan daftar rekening koran bulanan, daftar mutasi kas 

bulanan, daftar transaksi bulanan dan neraca (posisi keuangan) 

bulanan kepada wakil pemimpin bidan operasional. 

d. Pimpinan Perusahaan 

Pada bagian ini mempunyai fungsi sebagai berikut:  

Menerima   laporan   keuangan   yang  telah   dibuat   oleh  bagian 

akuntansi dan mengotorisasinya. 

 

Analisis  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisis mengenai 

pelaksanaan sistem penerimaan kas pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang yaitu sebagai berikut : 

1. Cara Menghitung Uang Kas 

Penghitungan uang kas dimulai dari penyetoran uang tunai dari nasabah yang 

diterima oleh bagian teller. Setelah menerima uang tunai dari nasabah 
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tersebut, teller kemudian menghitung dan mencocokkan uang tunai tersebut 

dengan catatan yang dibuat atau slip setoran. Kemudian bagian ini membuat 

Daftar Mutasi Kas Harian (DMKH) yang digunakan untuk rekapitulisasi/ 

pencatatan transaksi teller, yang di mana dalam mutasi harian kasir ini 

terdapat saldo awal teller serta gambaran mutasi penerimaan tunai yang terjadi 

lewat teller serta perincian uang tunai/saldo harian secara fisik, Daftar 

Perincian Kas (DPK) yang digunakan untuk mencatat jumlah uang tunai yang 

disetor atau diterima, selain itu teller juga membuat rekapitulisasi yang 

memuat semua saldo akhir teller. Pada proses menerima, menghitung setoran 

tunai dari nasabah dan mencatat setoran tersebut tidak mengalami hambatan. 

Penerimaan dan pencatatan tersebut sudah baik, karena setiap penerimaan 

telah dicatat secara rinci ke dalam dokumen-dokumen yang telah disediakan, 

sehingga kesalahan pencatatan dan adanya selisih atau ketidaksamaan antara 

catatan dengan uang kas yang ada di brankas dapat dihindari.  

2. Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Penerimaan Kas 

Pencatatan akuntansi yang digunakan dalam sistem peneriman kas pada PD 

BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini menggunakan metode 

pencatatan berganda yaitu terdapatnya tembusan atau salinan pada bagian lain 

yang terkait. Dengan penggunaan metode tersebut apabila terjadi kesalahan 

dalam penggunaan dokumen, bagian lain yang terkait dapat mengecek atau 

memberitahukan kepada bagian yang telah membuat tembusan atau salinan 

tersebut. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas pada 

PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu daftar rekening 
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yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan/penyetoran tunai nasabah, 

rekening koran  yang digunakan unutk melaporkan keadaan kas/uang yang 

dimiliki nasabah, rekening koran ini berbentuk rekonsiliasi bank yang dibuat 

setiap bulan, dan daftar transaksi harian teller yang digunakan untuk 

melaporkan jumlah transaksi penerimaan kas setiap harinya pada bagian teller. 

Pembukuan yang digunakan dalam menerima setoran tunai dari nasabah 

menggunakan rekening koran. Pencatatan  dan pembukuan yang dilakukan 

sudah baik tidak mengalami hambatan, karena setiap penerimaan telah dicatat 

ke dalam rekening koran yang dibuat setiap  bulan, sehingga penerimaan 

tersebut dapat dikontrol setiap bulannya. 

 
3. Pengendalian Intern yang Digunakan dalam Sistem Penerimaan Kas 

Pengendalian intern ini digunakan untuk menghindari penyelewengan agar 

tidak terjadi kebocoran uang kas dan agar dapat terkontrolnya uang kas yang 

keluar dan masuk. Pengendalian intern yang digunakan oleh PD BPR-BKK 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam sistem penerimaan kasnya 

yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya pemisahan fungsi yang jelas, misalnya adanya pemisahan fungsi 

antara fungsi teller dengan fungsi cash officer. Pemisahan ini 

mengakibatkan setiap penerimaan kas dari setoran tunai dilaksanakan oleh 

dua fungsi yang saling mngecek. Penerimaan kas yang dilakukan oleh 

bagian teller akan dicek kebenarannya oleh bagian kas. 

2. Diterapkannya sistem otorisasi dan pencatatan yang ketat yaitu setiap 

transaksi harus diotorisasi oleh bagian yang berwenang. 
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3. Diterapkannya praktek yang sehat contoh dari pelaksanaan praktek ini 

adalah adanya slip setoran tunai bernomor urut tercetak dan 

pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi teller. 

Pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem penerimaan kas aderi 

setotran tunai pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

sudah berjalan baik, karena dalam pengendalian intern terrsebut sudah 

terdapat pemisahan fungsi yang jelas dan diterapkannya sistem otorisasi dan 

pencatatan yang ketat, sehingga penyelewengan dalam penerimaan kas dari 

setiran tunai nasabah tersebut dapat dihindari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis tentang sistem penerimaan kas yang bersumber 

dari setoran tunai nasabah pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Cara Menghitung Uang Kas 

Penerimaan, penghitungan, dan pencatatan tersebut sudah baik, karena 

setiap penerimaan telah dicatat secara rinci ke dalam dokumen-dokumen 

yang telah disediakan, sehingga kesalahan pencatatan dan adanya selisih 

atau ketidaksamaan antara catatan dengan uang kas yang ada di brankas 

dapat dihindari.  

2. Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Penerimaan Kas 

Pembukuan dan catatan akuntansi  yang digunakan dalam menerima 

setoran tunai dari nasabah menggunakan rekening koran. Pencatatan  dan 

pembukuan yang dilakukan sudah baik tidak mengalami hambatan, karena 

setiap penerimaan telah dicatat ke dalam rekening koran yang dibuat setiap  

bulan, sehingga penerimaan tersebut dapat dikontrol setiap bulannya. 
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3. Pengendalian Intern yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Kas 

Pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem penerimaan kas dari 

setoran tunai pada PD BPR-BKK Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

sudah berjalan baik, karena dalam pengendalian intern terrsebut sudah 

terdapat pemisahan fungsi yang jelas dan diterapkannya sistem otorisasi 

dan pencatatan yang ketat, sehingga penyelewengan dalam penerimaan kas 

dari setoran tunai nasabah tersebut dapat dihindari.  

 
B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1 Cara penghitungan, pencatatan, dan pengendalian intern yang 

diterapkan sudah berjalan baik dan hendaknya dapat ditingkatkan. 

2 Dokumen-dokumen dan catatan akuntansi dalam penerimaaan kas dari 

setoran tunai yang sudah digunakan hendaknya disimpan, disusun, 

dan ditata secara rapi karena bila ada kesalahan dalam pencatatan 

dapat dilacak secara cepat. 
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