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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
♦ Yang terbaik tidak selalu yang terindah, dan yang terbaik adalah dari Allah, jadi 

syukurilah !! 

♦ Hidup sekali, hidup yang berarti 

♦ “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur`an) 

dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ankabut : 45) 
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Teman-temanku, 
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dan Generasi penerusku,  
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SARI 

 
ULFI HAPSARI, 2005. Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 
Kas Pada Unit Usaha Toko di KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu, 2005. Jurusan 
Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 84 h. 
 
 
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi mengorganisir pemanfaatan dan 
pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi 
dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf ekonomi anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya.  
 Ukuran keberhasilan koperasi pada dasarnya dapat dilihat dari bagaimana 
manajemen koperasi menghasilkan suatu informasi baik untuk pihak internal maupun 
pihak eksternal. Informasi yang dihasilkan ini berasal dari adanya data akuntansi, 
dimana data akuntansi terbentuk dari adanya proses akuntansi. Kas dalam koperasi 
merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Untuk itu adanya 
suatu sistem yang baik dalam pengelolaan kas merupakan faktor yang penting dalam 
menjalankan manajemen perusahaan. 

  Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Sistem 
Akuntansi Penerimaan Kas pada unit usaha toko di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS 
CEPU ?, (2) Bagaimana Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada unit usaha toko di 
KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU ?, (3) Apakah  Sistem Akuntansi Penerimaan 
Kas dan Pengeluaran Kas pada unit usaha toko di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS 
CEPU sudah sesuai dengan standart akuntansi koperasi ?. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Metode 
dokumentasi, (2) Metode wawancara, (3) Metode observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber penerimaan kas di unit usaha 
toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu adalah dari penjualan barang dagang. Ada tiga 
sistem penerimaan kas yang digunakan, yaitu: (1) Sistem Penerimaan Kas dari 
Penjualan Tunai, (2) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai dengan Kartu 
Debet BCA, (3) Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit. Prosedur penerimaan 
uang melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan agar transaksi penerimaan uang 
tidak berpusat pada satu bagian saja. Dalam sistem penerimaan kas unit usaha toko 
KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu, bagian-bagian yang terlibat adalah: (1) kasir toko, 
(2) bagian penjualan, (3) kasir umum, dan (4) bagian akuntansi. Pengeluaran kas 
dilakukan oleh unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu untuk : (1) 
pembelian barang dagang, (2) pemakaian administrasi unit usaha, (3) penggunaan kas 
kecil. Sistem pengeluaran kas yang digunakan di unit usaha toko KPRI “Serba 
Usaha” Migas Cepu secara teoritis belum sesuai, karena untuk memperoleh dana 
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guna pengeluaran yang dilakukan, unit usaha toko tidak perlu menggunakan prosedur 
khusus. Sistem yang dilakukan hanya memutar kas yang sudah diterima, sisanya baru 
diberikan atau dilaporkan kepada bagian kasir umum. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem 
Akuntansi Penerimaan Kas unit usaha toko di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU 
dilakukan melalui prosedur-prosedur dan peraturan yang  berlaku, baik di KPRI 
”Serba Usaha” MIGAS CEPU maupun di Indonesia. Sedangkan, Sistem Akuntansi 
Pengeluaran Kas yang dilakukan oleh unit usaha toko tidak melalui proedur-prosedur 
khusus, setelah pengeluaran dilakukan akan ada laporan yang diberikan kepada kasir 
umum koperasi setiap harinya. 
 Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi perusahaan, bagi civitas 
akademika, dan bagi penulis. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan akan 
memberikan masukan bagi KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU mengenai masalah  
Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, khususnya pada unit usaha toko. 
Diharapkan setiap bagian di unit toko dapat saling mengawasi sehingga kinerja 
sistem dapat dipertahankan atau menjadikannya lebih baik lagi. Sebaiknya diadakan 
peraturan lebih ketat tentang prosedur pengeluaran kas agar tidak terjadi bentuk-
bentuk penyelewengan dana kas oleh pihak-pihak tertentu. Bagi civitas akademika 
penelitian ini diharapkan menambah informasi tentang Sistem Akuntansi Penerimaan 
Kas dan Pengeluaran Kas. Bagi Penulis penelitian akan menambah wawasan dan 
pengetahuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan atas azaz kekeluargaan. Dalam hal 

ini maksud dari pasal 33 ayat 1, yaitu usaha koperasi merupakan suatu usaha yang 

mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan semata-mata mengutamakan 

kemakmuran orang-seorang. 

Secara garis besar, koperasi pada umumnya dipahami sebagai 

perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui 

pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis. 

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi mengorganisir pemanfaatan 

dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya atas dasar prinsip-prinsip 

koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam 

menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-
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prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, 

pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan 

secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan 

kerja sama antar koperasi ( PSAK No.27, AKUNTANSI PERKOPERASIAN, 

2004 ). 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang menuju adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD`1945 (UU no. 25 th. 1992). 

Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang bukan 

perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama tetapi 

kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada 

laba, meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. 

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan 

manajemen koperasi di zaman sekarang dipandang sebagai suatu hal yang dapat 

menentukan keberhasilan koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang sesuai 

dengan prinsip perkoperasian. 

 Ukuran keberhasilan koperasi pada dasarnya dapat dilihat dari 

bagaimana manajemen koperasi menghasilkan suatu informasi baik untuk pihak 

internal maupun pihak eksternal. Informasi yang dihasilkan ini berasal dari 
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adanya data akuntansi, dimana data akuntansi terbentuk dari adanya proses 

akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi, penggolongan masing-masing 

transaksi dan peringkasan-peringkasan yang menghasilkan laporan keuangan. 

Salah satu jenis laporan keuangan yang sangat diperhatikan adalah 

keberadaan kas. Kas merupakan komponen yang paling penting dalam 

perusahaan. Karena hampir setiap transaksi yang dilakukan mempengaruhi kas. 

Kas mempunyai sifat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan 

kepemilikannya, sehingga kas mudah untuk digelapkan. Oleh karena itu 

diperlukan pengendalian intern terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi 

penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Untuk itu perlu adanya pengawasan 

yang ketat terhadap kas dan pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan adanya 

Sistem Akuntansi yang baik.  

Seperti  halnya perusahaan, kas dalam koperasi merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menjalankan usaha. Dalam koperasi, penerimaan kas 

berasal dari simpanan anggota, pinjaman-pinjaman, penjualan, dan penyisihan 

dari hasil usahanya. Kas juga diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasional sehari-hari. Pengeluaran kas untuk membiayai operasional 

perusahaan tersebut dapat bersifat kontinyu / terus menerus, dan dapat juga 

bersifat intermittent / tidak kontinyu. Contohnya adalah Pembelian dan 

pengeluaran berbagai biaya usaha. Pembelian dan pengeluaran berbagai biaya 

serta transaksi yang lain selalu mengakibatkan peneluaran kas.   
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Penerimaan Kas yang di dapat oleh KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU 

adalah dari berbagai usaha yang dilakukan, salah satu diantaranya yaitu dari 

penjualan tunai, sedangkan Pengeluaran Kas yang dilakukan oleh KPRI ”Serba 

Usaha” MIGAS CEPU adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan 

kesejahteraan unit usaha, dalam hal ini khususnya adalah pengeluaran dari unit 

usaha toko. Adanya sistem akuntansi penerimaan kas yang baik , yang dilakukan 

oleh KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU, tidak di ikuti dengan sistem 

pengeluaran kas yang baik pula. Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang 

dilakukan harus melalui prosedur yang sudah diatur, baik sesuai dengan ketetapan 

/ undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun peraturan yang ditetapkan 

oleh koperasi.  

Dengan alasan dan konsep di atas maka mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI 

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA UNIT USAHA TOKO DI 

KPRI ”SERBA USAHA” MIGAS CEPU”. 
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B. Penegasan Istilah 

 

Untuk memperjelas pengertian dari judul penelitian tersebut,maka 

diperlukan beberapa penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Sistem Akuntansi  

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, cacatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan                 

( Mulyadi, 2001: 3). 

Sistem Akuntansi dalam penelitian ini adalah prosedur atau sistem yang 

digunakan oleh koperasi dalm hal penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

 

2. Kas  

Kas ialah semua mata uang kertas dan logam, baik mata uang dalam 

negeri maupun luar negeri, serta semua surat-surat yang mempunyai sifat 

seperti mata uang, yaitu sifat dapat segera digunakan untuk melakukan 

pembayaran pada setiap saat dikehendaki (M.Munandar, 1983: 29). 

 

3. Penerimaan Kas 

Penerimaan kas dalam suatu perusahaan berasal dari beberapa faktor 

antara lain dari penjualan tunai, pelunasan piutang atau dari pinjaman (Zaki 

Baridwan, 2000 : 87). 
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4. Pengeluaran Kas 

Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan itu adalah untuk membayar 

berbagai macam transaksi (Zaki Baridwan, 2000 : 87). 

 

5. KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU 

Merupakan sebuah koperasi pegawai republik Indonesia milik perusahaan 

negara PUSDIKLAT MIGAS yang berada di Jl. Pemuda No. 63a Kel. CEPU 

Kab. BLORA. Merupakan tempat atau objek yang diambil peneliti untuk 

mengadakan penelitian. 

 

 

C. Permasalahan 

 

Masalah-masalah yang akan diidentifikasi yaitu : 

1. Bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada unit usaha toko di 

KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU ?  

2. Bagaimana Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada unit usaha toko di 

KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU ?  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah : 

 

 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada unit usaha toko 

di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU.  

2. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada unit usaha toko 

di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU.   

 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan  

Apabila ada suatu hal yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini, maka 

hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi KPRI ”Serba Usaha” 

MIGAS CEPU mengenai masalah  Sistem Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas, khususnya pada unit usaha toko. 

2. Bagi Akademik 

Menambah Informasi tentang Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan 

Pengeluaran Kas bagi perpustakaan UNNES. 
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3. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan Tugas Akhir merupakan garis besar penyusunan 

yang bertujuan memudahkan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan 

isi dari Tugas Akhir. Adapun sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Bagian pengantar Tugas Akhir berisi: judul Tugas Akhir, pengesahan, 

motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

 

B. Bagian utama Tugas Akhir terdiri: 

 

BAB I  : Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : Landasan teori, bagian ini memaparkan teori yang terkait 

dengan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. 

BAB III : Metode penelitian, berisi objek kajian variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode penganalisaan data. 
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BAB IV : Hasil analisa dan pembahasan 

BAB  V: Penutup, berisi simpulan dan saran 

 

C. Bagian pelengkap dari Tugas Akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
A.   SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 

Penerimaan Kas perusahaan berasal dari dua sumber utama : 

penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang.  

A.1  Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu 

sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang 

diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan 

transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan.  

Berdasarkan sistem pengendalian yang baik, sistem penerimaan kas 

dari penjualan tunai mengharuskan : 

1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam 

jumlah dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan 

internal check.  

2.  Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu 

kredit,yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi 

penerimaan kas. 

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi tiga 

prosedur berikut ini : 

10 
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1. Penerimaan Kas dari Over-the Counter Sale 

Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan 

barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan 

kemudian manerima barang yang dibeli. Dalam Over-the Counter Sale ini, 

perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi (personal check), atau pembayaran 

langsung dari pembeli dengan credit card, sebelum barang diserahkan kepada 

pembeli. Penerimaan kas dari Over-the Counter Sales dilaksanakan melalui 

prosedur berikut ini : 

(a) Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga (sales person) di     

Bagian Penjualan. 

(b) Bagian Kasa menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat berupa uang 

tunai, cek pribadi (personal check), atau kartu kredit.  

(c) Bagian Penjualan memerintahkan Bagian Pengiriman untuk menyerahkan 

barang kepada pembeli. 

(d) Bagian Pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. 

(e) Bagian Kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. 

(f) Bagian Akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. 

(g) Bagian Akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal 

penerimaan kas. 

Jika kas yang diterima berupa cek pribadi, bank penjual (bank yang penjual 

memiliki rekening giro di dalamnya) kemudian akan mengurus check clearing 

tersebut ke bank pembeli (bank yang pembeli memiliki rekening giro di 
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dalamnya). Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, bank penjual yang 

merupakan penerbit kartu kredit langsung menambah saldo rekening giro penjual 

setelah dikurangi dengan credit card fee (yang berkisar 2,5% sampai dengan 4%). 

Bank penerbit kartu kredit inilah yang secara periodik melakukan penagihan 

kepada pemegang kartu kredit. 

 
                          Pembeli memesan barang 

        (1) 

  

             

        (2)  

 

    (3)        (4) 

               (5) 

           (7) 

         

         (6) 

 

Gambar 1. Prosedur Over-the Counter Sales (Mulyadi, 2001 : 457) 

Bagan Alir Dokumen Sistem Penerimaan Kas dari Sale Over-the-Counter 

Bagian jurnal melakukan pencatatan transaksi Over-the Counter Sales 

sebanyak dua kali: 

 
Bagian 

Penjualan  
Pembeli 

Bagian 
Pengiriman 

Barang 

 
Bagian 

Akuntansi 

 
Bagian Kasa 

 
Bank 
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1. Berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampiri pita register kas, Bagian 

Jurnal mencatat transaksi Over-the Counter Sales ke dalam jurnal penjualan 

dengan jurnal sebagai berikut: 

Penjualan tunai   xx 

  Pendapatan Penjualan   xx 

2. Berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bagian kasa, bagian jurnal 

mencatat penerimaan kas dari Over-the Counter Sales di dalam jurnal 

penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut : 

Kas     xx 

  Penjualan Tunai   xx 

Penggunaan rekening performa Penjualan Tunai dilakukan karena Over-the 

Counter Sales dicatat dalam dua jurnal khusus: jurnal penjualan dan jurnal 

penerimaan kas. Penggunaan rekening performa ini untuk menghindari 

pencatatan ganda. 

Pencatatan harga pokok barang yang dijual dilakukan oleh Bagian Jurnal 

berdasarkan bukti memorial sebagai dokumen sumber. Bukti memorial dicatat 

ke dalam jurnal umum dengan jurnal: 

Harga Pokok Penjualan   xx 

  Persediaan Produk Jadi   xx 
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Gambar 2 : 

BAGAN ALIR SISTEM PENERIMAAN KAS DARI OVER-THE-COUNTER 

SALES 

Bagian Order Penjualan        Bagian Kasa 
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Bersama barang 
sebagai slip 
pembungkus 

 
                       Bagian Gudang  Bagian pengiriman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Mulyadi, 2001: 476 )  
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 Bagian Jurnal     Bagian Kartu Persediaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 

FPT : Faktur Penjualan Tunai 

PRK : Pita Register Kas  

RHPP : Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan 
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2. Penerimaan Kas dari COD Sales 

Cash-on-delivery sales (COD sales) adalah transaksi penjualan yang melibatkan 

kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan 

dan penerimaan kas dari hasil penjualan.  

COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk 

memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan 

kas bagi perusahaan penjual. 

3. Penerimaan Kas dari Credit Card Sale 

Sebenarnya credit card bukan merupakan suatu tipe penjualan namun merupakan 

salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual. 

Credit card  dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over-

the-counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya 

dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Dalam over-the-counter sale, 

pembeli datang ke perusahaan, melakuakan pemilihan barang atau produk yang 

akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. 

Dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau angkutan umum, pembeli tidak 

perlu datang ke perusahaan penjual. Pembeli memberikan persetujuan tertulis 

penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga barang, sehingga 

memungkinkan perusahaan penjual melakukan penagihan kepada bank atau 

perusahaan penerbit kartu kredit. 
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Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: 

1. Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung 

jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan 

menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran 

ke fungsi kas.  

2. Fungsi Kas  

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung 

jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 

3. Fungsi Gudang 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung 

jawab untuk menyiapkan barang yang di simpan oleh pembeli, serta 

menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman.  

4. Fungsi Pengiriman 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung 

jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar 

harganya kepada pembeli. 

5. Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung 

jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat 

laporan penjualan. 
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Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen 

Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah: 

1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama 

jangka waktu tertentu. 

2. Jumlah kas yang diterima dari penjulan tunai. 

3. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. 

4. Nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk 

tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak 

diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjulan tunai. 

5. Kuantitas produk yang dijual. 

6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. 

7. Otorisasi pejabat yang berwenang. 

 

Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjulan tunai 

adalah:  

1. Faktur penjualan tunai 

Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh 

manajemen mengenai transaksi penjualan tunai.  
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2. Pita Register Kas (cash register tape) 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin 

register kas. Pita Register Kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang 

dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan 

tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. 

3. Credit card sales slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit 

dan diserahkan kepada perusahaan (disebut merchant) yang menjadi anggota 

kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi 

oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank 

yang mengeluarkan kartu kredit, untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan 

kepada pemegang kartu kredit. 

4. Bill of lading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan 

barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh 

perusahaan angkutan umum. 

5. Faktur penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD.  

6. Bukti setor bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti 

setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi ka ke bank, bersamaan dengan 
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penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Dua lembar tembusannya 

diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai 

bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada 

fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber 

untuk pencatatan akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal 

penerimaan kas. 

7. Rekapitulasi harga pokok penjualan 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok 

produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk 

mencatat harga pokok produk yang dijual. 

Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah: 

1. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas 

data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen 

memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama 

jangka waktu tertentu, dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk setiap 

jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. 
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2. Jurnal Penerimaan Kas  

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. 

3. Jurnal Umum 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh 

fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 

4. Kartu Persediaan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan digunakan 

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang 

dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi 

mutasi dan persediaan barang yang disimpan digudang. 

5. Kartu Gudang 

Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas 

persediaan yang disimpan digudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi 

gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam 

gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat 

berkurangnya kuantitas poduk yang dijual. 

 

Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai 

adalah: 

1. Prosedur order penjualan  
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2. Prosedur penerimaan kas 

3. Prosedur penyerahan barang 

4. Prosedur pencatatan penjualan tunai 

5. Prosedur penyetoran kas ke Bank 

6. Prosedur pencatatan penerimaan kas 

7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan. 

 

Unsur Pengendalian Intern 

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem peneriman kas dari 

penjualan tunai adalah sebagai berikut:  

Organisasi  

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas 

2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

3. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi 

pengiriman, dan fungsi akuntansi.  

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan : 

4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan 

mengunakan formulir faktur penjualan tunai. 

5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap 

“lunas” pada faktur penjulan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur 

tersebut. 
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6. Penjualan dengan Kartu Debet Bank didahului dengan permintaan otorisasi dari 

bank penerbit kartu debet. 

7. Penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan 

cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjulan tunai. 

8. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara 

memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

Praktik yang Sehat: 

9. Pita register kas bernomor urut dan pemakainnya dipertanggung jawabkan oleh 

fungsi penjualan. 

10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada 

hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 

11. Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan secara 

mendadak oleh pemeriksa intern. 

A. 2  Sistem Penerimaan Kas Dari Piutang 

Salah satu sumber penerimaan kas suatu perusahaan biasanya berasal 

dari pelunasan piutang dari debitur. Penerimaan kas dari piutang dapat 

dilakukan melalui berbagai cara: (1) melalui penagih perusahaan, (2) melalui 

pos, dan (3) melalui lock-box collection plan. 

o Sistem Penerimaan Kas Dari Piutang Melalui Penagih Perusahaan 

Penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan 

dengan prosedur : 
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a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 

kepada bagian penagihan. 

b. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan 

perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

c. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari 

debitur. 

d. Bagian penagihan menyarahkan cek kepada bagian kasa. 

e. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kapada bagian 

piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 

f. Bagian kasa mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada 

debitur. 

g. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 

h. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. 

 

o Sistem Penerimaan Kas dari Piutang Melalui Pos 

Jika penerimaan kas dari piutang dialksanakan melalui pos, maka yang 

bertanggung jawab menerima surat beserta cek adalah bagian sekretariat. 

Bagian ini membuat daftar pemberitahuan dan menyerahkan cek dialmpiri 

denagn daftar surat pemberitahuan kepada bagian kasa dan menyerahkan 

daftar surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat pemberitahuan kepada 

bagian piutang. Bagian kas melakukan endorsement atas cek dan menyetorkan 
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cek ke bank. Bagian piutang mencatat pengurangan piutang ke dalam kartu 

piutang berdasarkan surat pemberitahhuan kepada debitur. Bagian jurnal 

mencatat penerimaan kas dari piutang di dalam jurnal penerimaan kas 

berdasarkan bukti setor bank. 

o  Sistem Penerimaan Kas Dari Piutang melalui lock-box collection plan 

Dalam sistem penerimaan kas ini perusahan membuka post-office box 

(PO Box) dikota yang jumlah debiturnya banyak. Perusahaan membuka 

rekening giro di bank ynag terletak di kota yang sama dengan PO Box 

tersebut. Para debitur diminta untuk melakukan pembayaran utang mereka 

dengan cara mengirimkan cek ke PO Box perusahaan yang terletak dikota 

terdeka. Penerimaan cek dikreditkan oleh bank ke dalam rekening giro 

perusahaan. 

 

B. SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS 

Ada dua sistem akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan 

pengeluaran kas: Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem 

pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. 

B. 1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Dengan Cek 

Pengeluaran kas dalam perusahaan yang dilakukan dengan 

menggunakan cek.  Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek 

(biasanya karena jumlahnya relatif kecil), dilaksanakan melalui dana kas 

kecil. 
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Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek 

adalah: 

1. Bukti Kas Keluar 

 Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas 

sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Disamping itu, dokumen ini 

berfungsi sebagai surat pemberitahuan (remittance advice) yang dikirim 

kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan 

berkurangnya utang. 

2. Cek 

 Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank 

melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang 

namanya tercantu pada cek. 

3. Permintaan Cek (check request) 

 Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan 

pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. 

Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang 

timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas menulis 

permintaan cek kepada fungsi akuntansi untuk kepentingan pembuatan bukti 

kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat sebagai perintah kepada fungsi 

keuangan untuk membuat cek sebesar yang tercantum dalam dokumen 

tersebut. 
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Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek adalah: 

1. Jurnal Pengeluaran Kas (cash disbursement journal) 

Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk 

mencatat pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan dalam jurnal pengeluran kas adalah faktur dari pemasok yang telah 

dicap “lunas” oleh fungsi kas. 

2. Register cek (check register) 

Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal: register bukti kas 

keluar (untuk mencatat utang yang timbul) dan register cek (untuk mencatat 

pengeluaran kas dengan cek).  

 

Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dengan cek adalah: 

1. Fungsi yang memerlukan peneluaran kas  

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang bersangkutan 

mengajukan permintaan cek yang sudah mendapatkan persetujuan dari kepala 

fungsi kepada fungsi akuntansi.  
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2. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab memgisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan 

mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada 

kreditur. 

3. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi 

bertanggung jawab atas: 

a. Pencatatan pengeluaran kas yag menyangkut biaya dan persediaan. 

b. Pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas    atau 

register cek 

c. Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas 

dalam mengeluarkan cek sebesar yang tecantum dalam dokumen tersebut. 

Fungsi ini juga bertanggung jawab melakukan verifikasi kelengkapan dan 

kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan 

bukti kas keluar.  

d. Fungsi Pemeriksa Intern 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas (cash 

count) secara periodik dan mencocokkan hsail perhitungannya dengan 

saldo kas menurut catatan akuntansi (rekening kas dalam buku besar). 

Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara 

mendadak (surprised audit) terhadap saldo kas yang ada ditangan dan 

membuat rekonsiliasi bank secara periodik.  
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Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

1. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan 

permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

a. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

b. Prosedur pembayaran kas 

c. Prosedur pencatatan pengeluaran kas 

2. Sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, yang 

terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

a. Prosedur permintaan cek 

b. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

c. Prosedur pembayaran kas 

d. Prosedur pencatatan pengeluaran kas 

 

Unsur Pengendalian Intern 

Organisasi : 

1. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

2. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh 

bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan fungsi lain. 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan : 

3. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. 

4. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari 

pejabat yang berwenang. 
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5. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (dalam metode pencatatan tertentu 

dalam register cek) harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat 

otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen 

pendukung yang lengkap. 

 Praktik yang Sehat: 

6. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau 

penggunaan yang tidak semestinya. 

7. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas dibubuhi cap 

“lunas” oleh bagian kassa setelah transaksi pengeluaran dilakukan. 

8. Pengguanaan rekening koran bank (bank statement), yang merupakan informasi 

pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan 

intern (internal audit function) yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam 

pencatatan dan penyimpanan kas. 

9. Semua pengeluaran kas harus dengan cek atas nama perusahaan penerima 

pembayaran atau dengan pemindah bukuan. 

10. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini 

dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang 

akuntansinya diselenggarakan dengan imperest system. 

11. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan 

jumlah kas menurut catatan akuntansi. 

12. Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas yang ada di perjalanan (cash in 

transit) diasuransikan dari kerugian. 
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13. Kasir disuransikan (fidelity bond insurence). 

14. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap 

kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong 

room). 

15. Semua nomor cek harus dipertanggung jawabkan oleh bagian kasa. 

B. 2   Sistem Dana Kas Kecil 

  Penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas 

dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara: (1) sistem saldo  

berfluktuasi (fluctuating-fund-balance sistem) dan (2)  imprest system.  

  Dalam sistem saldo  berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening Dana Kas 

Kecil 

2. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening Dana Kas 

Kecil, sehingga setiap saat saldo rekening ini berfluktuasi. 

3. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan 

keperluan, dan dicatat denagn mendebit rekening Dana Kas Kecil. Dalam 

sistem ini, saldo rekening Dana Kas Kecil berfluktuasi dari waktu ke 

waktu. 

  Dengan demikian, dalam sistem saldo  berfluktuasi, catatan kas 

perusahaan tidak dapat direkonsiliasi dengan catatan bank, oleh karena itu 
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rekonsiliasi bank bukan merupakan alat pengendalian bagi catatan kas 

perusahaan. 

  Dalam imperest system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan 

mendebit rekening Dana Kas Kecil. Saldo rekening Dana Kas Kecil ini 

tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika 

saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. 

2. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal (sehingga tidak 

mengkredit rekening Dana Kas Kecil). Bukti-bukti pengeluaran dana kas 

kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh 

pemegang dana kas kecil. 

3. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang 

tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian 

kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat denagn 

mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Rekening Dana 

Kas Kecil tidak terpengaruh dengan pengeluaran dana kas kecil. Dengan 

demikian pengawasan terhadap dana kas kecil mudah dilakukan, yaitu 

dengan cara periodik atau secara mendadak menhitung dana kecil. Jumlah 

uang yang ada ditambah dengan permintaan pengeluaran kas kecil yang 

belum dipertanggungjawabkan dan bukti pengeluaran dana kas kecil, 
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harus sama dengan saldo rekening Dana Kas Kecil yang tercantum dalam 

buku besar. 

 

Dokumen yang Digunakan 

 Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah: 

1. Bukti kas keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi 

kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam 

sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas 

kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. 

2. Cek 

3. Permintaan pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang 

kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil dokumen ini 

berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas keci olehnya. Dokumen ini 

diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas 

kecil. 

4. Bukti pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggung 

jawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti 

pengeluaran kas kecil. 
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5. Permintaan pengisian kembali kas kecil 

Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada 

bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas 

kecil. 

 

 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah: 

1. Jurnal Pengeluaran Kas (cash disbursement journal) 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam 

pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana ksa kecil. 

Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal 

pengeluran kas adalah bukti kas keluar yang telah dicap “lunas” oleh fungsi 

kas. 

2. Register cek (check register) 

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang 

dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. 

3. Jurnal pengeluaran dana kas kecil 

Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal 

khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan 

yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana ksa kecil. Jurnal ini hanya 

digunakan dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating-fund-balance 

system.  
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 Fungsi yang Terkait 

     Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil adalah: 

1. Fungsi Kas 

2. Fungsi Akuntansi 

3. Fungsi pemegang dana kas kecil 

4. Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai 

5. Fungsi Pemeriksa Intern 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus tentang Sistem Akuntansi 

Penerimaan Kas dan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, dimana KPRI ”Serba 

Usaha” MIGAS CEPU sebagai objek penelitiannya. 

2. Objek Kajian 

Objek Kajian Penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto Suharsimi, 1993 : 91). Objek Kajian dalam 

penelitian ini adalah Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas pada Unit Usaha Toko di KPRI "Serba Usaha" Migas Cepu.  

3. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah : 

1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

2. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dan penting untuk 

menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data disini merupakan 

suatu usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-

benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode dokumentasi 

  Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1996: 234). 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data yang terkait dengan 

gambaran umum perusahaan, data-data tentang Sistem Akuntansi Penerimaan 

Kas dan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang telah dikeluarkan dalam 

periode tertentu.  

2. Metode wawancara 

 Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden (Singarimbun dan Effendi, 1987: 192 ). 

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari fungsi penerimaan 

kas dan pngeluaran kas 

3. Metode observasi 

 Merupakan penelitian secara langsung yang digunakan untuk menggali 

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tetapi belum terungkap 

melalui metode dokumentasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

SEKILAS TENTANG KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU 

A. Sejarah Singkat 

Sejarah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Serba Usaha” Migas 

Cepu pada awalnya didirikan pada tanggal 14 April 1963 di Cepu oleh 

perusahaan negara Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional (Permigas) 

dan mulai melakukan kegiatannya terbatas pada usaha simpan pinjam. 

Pada tanggal 12 Juli 1965 koperasi tersebut didaftarkan di Direktorat 

Koperasi Daerah Tingat II Blora dengan Nomor: 5/BH/VI-9 dengan nama 

“Koperasi Pegawai Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional”. 

Pada tahun selanjutnya koperasi migas mengalami perubahan nama karena 

adanya peraturan baru, yaitu Undang-undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, 

sehingga pengurus koperasi mendaftarkan kembali pada tanggal 17 Desember 

1969 ke Direktorat Koperasi Jawa Tengah denga Nomor: 5/BH/6543/VI-9/12-67 

dengan nama “Koperasi Serba Usaha Karyawan Pusdik Migas TP Cepu”. 

Dengan adanya perkembangan kegiatan, koperasi migas diadakan 

penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan 

didaftarkan pada tanggal 17 September 1988 ke Kantor Wilayah Departemen 

Jawa Tengah. Dari Kantor Wilayah Departemen Jawa Tengah keluar surat dengan 
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nomor: 5/BH/6543a/VI-9/12-67, dengan keluarnya surat ijin tersebut nama 

koperasi migas menjadi “Koperasi Serba Usaha Migas Cepu”. 

Pada tanggal 10 November 1988, Koperasi Serba Usaha Migas Cepu 

mendapat SIUP Nomor: P/187/ PK1171/II-18/80 dengan nomor NPWP 

1.107.511.6.507 dan dengan adanya Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 

1992 diadakan penyempurnaan lagi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga dan pada tanggal 31 Maret 1997 Koperasi Serba Usaha Migas Cepu 

kembali didaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Koperasi dengan badan 

usaha nomor: 5/BH/6543b/III/31-03-97. 

 

B. Visi,Misi, Strategi dan Kebijakan 

Visi  : Menjadi badan usaha pilihan pertama kegiatan ekonomi anggota dan 

masyarakat umum serta berkemampuan menjadi salah satu 

pendukung kesejahteraan Pegawai Pusdiklat Migas. 

Misi  : Menyelengarakan usaha-usaha yang langsung terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan (want and need) anggota dan masyarakat 

umum, yang menghasilkan profit. 

Strategi : Kelengkapan barang dan pengelolaan hubungan pelanggan (one stop 

shooping and customer relationship management). 

Kebijakan : Memenangkan pasar melalui pemenuhan kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan. 
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C. Struktur Organisasi 

Perusahaan membutuhkan organisasi yang baik dan terencana agar tercapai 

tujuan perusahaan, oleh karena itu organisasi mempunyai hubungan erat dengan 

manajemen karena organisasi memberikan pola, sedangkan manajemen melihat 

administrasi dalam keadaan dinamis. Dengan demikian akan dapat dilihat 

kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing karyawan. 

Struktur organisasi KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu adalah menggunakan 

bentuk organisasi lini (garis) dan staf, yaitu bentuk organisasi yamg merupakan 

gabungan antara bentuk organisasi garis dan organisasi fungsional. 

Tugas dan wewenang masing-masing sebagai berikut: 

1. Rapat anggota Tahunan (RAT) 

Rapat anggota Tahunan (RAT) koperasi merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam koperasi. 

2. Pengawas atau Badan Pemeriksa 

Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota 

untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. 

3. Dewan Perwakilan Anggota (Deperta) 

Dewan Perwakilan Anggota merupakan wakil dari anggota koperasi. 

Tugasnya adalah memilih, menetapkan dan mengganti pengurus, meminta 

laporan pertanggungjawaban pengurus mengenai pengelolaan usaha koperasi. 

Berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam 

pengelolaan koperasi kepada Rapat Anggota. 
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4. Pengurus 

Secara umum pengurus bertugas atau berkewajiban sebagai berikut: 

a. Memimpin organisasi. 

b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi. 

c. Mengelola koperasi usahanya. 

d. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi. 

e. Menyelenggarakan Rapat Anggota. 

 

D. Bidang Usaha 

D.1 Unit Usaha Toko 

Unit Usaha Toko berfungsi sebagai pelaksana penjualan barang-barang, baik 

sandang, pangan, dan papan. 

D.2 Unit Pelayanan Jasa 

Unit Pelayanan Jasa berfungsi melaksanakan usaha jasa untuk memperoleh 

keuntungan . Unit Pelayanan Jasa yang ada di KPRI “Serba Usaha” Migas 

Cepu adalah : 

1) Jasa Pengurusan SIM dan STNK 

2) Jasa Pengurusan dan Penjualan Rekening Listrik PLN dan Rekening Listrik, 

Air Migas 

3) Jasa Persewaan ; Tenda, Kursi, Meja, Sound System, Kendaraan 

4) Jasa Sedot Septic Tank 
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5) Jasa Simpan Pinjam 

6) Wartel  

7) Jasa Penyaluran Minyak Tanah  

 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 

para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya  (PSAK No. 2, 

2004 ). 

Penerimaan kas unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu 

diperoleh dari penjualan yang dilakukan. Ada dua jenis penjualan yang dilakukan 

oleh unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu yaitu penjualan secara 

tunai dan penjualan secara kredit. 

 

A.1 Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai 

Informasi tentang sistem akuntansi penerimaan kas yang di buat oleh unit 

usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu berawal dari transaksi penjualan 
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toko. Pembayaran dilakukan oleh pembeli di bagian kassa toko, di bagian kassa 

jumlah barang yang dibeli akan dihitung, dan bagian kassa akan mencetaknya 

dalam kertas register rangkap dua, lembar pertama diberikan untuk pembeli 

sedang lembar kedua diberikan kepada bagian penjualan untuk dibuat 

rekapitulasi. Selanjutnya hasil rekap penjualan beserta pita register diberikan 

kepada kasir umum. Setelah kasir pusat menerima laporan tersebut, kasir umum 

harus membandingkan laporan rekap dengan pita register, apakah hasilnya sudah 

sesuai. Jika sudah sesuai, kasir umum membuat jurnal penerimaan kas setiap 

tanggal transaksi untuk kemudian dilaporkan kepada bagian akuntansi koperasi 

setiap bulannya. 

Laporan penerimaan kas yang diberikan kasir umum, oleh bagian 

akuntansi dibukukan untuk kemudian dimasukkan ke dalam laporan keuangan. 

Selanjutnya, laporan keuangan harus diajukan dan dibahas dalam Rapat Anggota 

Koperasi. 

Bagan alir sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini dapat dilihat 

pada gambar 3 berikut : 
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Gambar 3 : 

BAGAN ALIR PENERIMAAN KAS DARI PENJUALAN TUNAI PADA UNIT 

USAHA TOKO KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU 

 
 
   Bagian Kasir Bagian Penjualan Bagian Kasir Umum Bagian Akuntansi 
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A.1.1. Fungsi yang Terkait 

1. Fungsi Kas Toko 

Dalam transaksi penerimaan kas, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima 

pembayaran tunai maupun kredit dari penjualan toko.  

2. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pelaksana penjualan di toko. 

3. Fungsi Kas Umum 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan pembayaran atas 

transaksi berdasarkan bukti yang sah. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab atas administrasi akuntansi, untuk memberikan 

laporan usaha dan keuangan usaha koperasi kepada manager dan pengurus.  

 

A.1.2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan adalah : 

1. Pita Register Kas (cash register tape) 

Dokumen ini didapat dari fungsi kas toko atau bagian kasir toko saat 

pembayaran dilakukan. Dokumen ini dibuat secara komputerisasi. 

2. Rekapitulasi Penjualan  

Dokumen ini digunakan oleh fungsi kas umum atau bagian kasir umum 

untuk dicatat sebagai bukti kas masuk dan digunakan untuk 

membandingkan jumlah rekap penjualan dengan pita register. 
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3. Bukti Kas Masuk 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas umum sebagai bukti diterimanya kas.  

 

A.1.3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan adalah: 

1. Jurnal Penjualan  

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi penjualan untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi kas umum untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber. 

3. Jurnal Umum 

Jurnal umum digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi 

yang tidak dicatat dijurnal khusus. 

 

A.1.4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah: 

1. Prosedur Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan hanya bertugas mengawasi toko dan 

menata barang-barang penjualan toko. 
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2. Prosedur Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran dari pembeli dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita register) kepada pembeli. 

3. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan mencatat transaksi penjualan tunai setiap 

tanggal transaksi, dan membuat rekapitulasi penjualan tunai. 

4. Prosedur Penyetoran Kas Toko ke Kas Umum 

Dalam prosedur ini fungsi kas toko menyetorkan kas yang diterima dari 

penjualan tunai kepada fungsi kas umum dalam jumlah tertentu. 

5. Prosedur Pencatatan Pencatatan Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas umum mencatat penerimaan kas dalam jurnal 

penerimaan kas berdasarkan rekapitulasi penjualan tunai yang diterima dari 

fungsi penjualan. 

6. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjulan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan 

rekapitulasi ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial untuk pencatatan 

harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. 

 

A.1.5. Unsur Pengendalian Intern 

 Unsur pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai pada KPRI 

”Serba Usaha” MIGAS CEPU dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 1 : 

Pernyataan Ya Tidak 

Organisasi :   

Fungsi penjualan terpisah dari fungsi kas √   

Fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi √   

Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 
fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

√   

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan :   

Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara 
membubuhkan stempel koperasi pada dokumen Bukti Kas 
Masuk 

√   

Penjualan dengan Kartu Debet Bank didahului dengan 
permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debet 

√   

Penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi 
pengiriman dengan cara menunjukkan bukti pembayaran barang 

 √ 

Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi 
akuntansi 

√   

Praktik yang Sehat:   

Pita register kas bertanggal dan pemakainnya dipertanggung 
jawabkan oleh fungsi penjualan 

√   

Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor 
seluruhnya ke fungsi kas umum pada hari yang sama oleh fungsi 
penjualan 

 √ 

Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara 
periodik dan secara mendadak diperiksa oleh pemeriksa intern 

√   

 
 

A.2 Penerimaan Kas Dari Penjualan Kredit 

Jika anggota koperasi ingin membeli sesuatu dengan cara kredit atau 

mengangsur, anggota harus mengajukan permintaan kredit barang kepada Bagian 

Potongan. Oleh Bagian Potongan anggota akan diberi Voucher, untuk kemudian 
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Voucher dapat dibelanjakan di koperasi. Besarnya Voucher ditentukan dari 

besarnya jumlah sisa gaji anggota yang dibawa pulang. 

Dalam hal ini berarti Kasir toko menerima voucher, bukan uang. Voucher 

yang diterima kasir toko beserta pita register diberikan kepada Bagian Penjualan 

untuk dicatat dan direkap. Pita register yang dibawa, dipakai oleh Bagian 

Penjualan untuk menagih di Bagian Potongan. Dari pita register yang diterima, 

Bagian Potongan mencatatnya dikartu piutang, kemudian Bagian Potongan 

memotong gaji anggota atas angsuran yang telah diambil. 

 Voucher tidak hanya dapat digunakan di koperasi, tetapi juga dapat 

digunakan untuk membeli barang diluar koperasi. Prosedur yang digunakan 

adalah anggota mengajukan permohonan kredit barang diluar koperasi di  Bagian 

Potongan. Kemudian Bagian Potongan menerbitkan Surat Permintaan Barang 

Kredit. Surat Permintaan Barang Kredit inilah yang digunakan oleh anggota 

untuk membeli barang. Toko yang bersangkutan akan menerbitkan nota yang 

nantinya akan diberikan kepada anggota dan pihak koperasi. Surat Permintaan 

Barang Kredit yang diterima dari anggota dan nota, oleh toko yang bersangkutan 

diberikan kepada Bagian Penjualan untuk meminta pembayaran. Pembayaran 

dilakukan oleh koperasi secara keseluruhan atau lunas. Untuk dapat melunasi 

pembayaran tersebut Bagian Penjualan membuat surat keterangan untuk Bagian 

Kasir Umum. Kasir Umum memberikan jumlah uang yang diminta, 

pengembalian dilakukan sesuai dengan jumlah angsuran yang didapat anggota. 

Berikut adalah bagan alir Penerimaan Kas dari Penjualan kredit: 
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A.2.1. Fungsi yang Terkait 

1. Fungsi Kas Toko 

Dalam transaksi penerimaan kas secara kredit, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk menerima voucher yang digunakan anggota untuk membeli barang.  

2. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pelaksana penjualan di toko. 

3. Fungsi Potongan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengkoordinir administrasi pemotongan 

gaji dan penerimaan angsuran piutang anggota. 

4. Fungsi Kas Umum 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan pembayaran atas 

transaksi berdasarkan bukti yang sah. 

5. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab atas administrasi akuntansi, untuk memberikan 

laporan usaha dan keuangan usaha koperasi kepada manager dan pengurus.  

 

A.2.2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan adalah : 

1. Voucher 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi potongan atas permintaan anggota 

2. Surat Permintaan Barang Kredit 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penjualan atas permintaan anggota 
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3. Pita Register Kas (cash register tape) 

Dokumen ini didapat dari fungsi kas toko atau bagian kasir toko saat 

pembayaran dilakukan. Dokumen ini dibuat secara komputerisasi. 

4. Rekapitulasi Penjualan  

Dokumen ini digunakan oleh fungsi kas umum atau bagian kasir umum untuk 

dicatat sebagai bukti kas masuk dan digunakan untuk membandingkan jumlah 

rekap penjualan dengan pita register. 

5. Bukti Kas Masuk 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas umum sebagai bukti diterimanya kas. 

6. Kartu Piutang 

Kartu piutang dicatat oleh fungsi pemotongan untuk mencatat jumlah piutang 

yang dimiliki koperasi, untuk membuat daftar tagihan piutang, dan digunakan 

sebagai dasar pemotongan gaji karyawan (anggota) atas utang kepada 

koperasi. 

 

A.2.3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan adalah: 

1. Jurnal Penjualan  

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi penjualan untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan 
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2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi kas umum untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber. 

3. Jurnal Umum 

Jurnal umum digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi 

yang tidak dicatat dijurnal khusus. 

 

A.2.4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan 

kredit adalah: 

1. Prosedur Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan hanya bertugas mengawasi toko dan 

menata barang-barang penjualan toko. 

2. Prosedur Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima voucher dari pembeli dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita register) kepada pembeli. 

3. Prosedur Pencatatan Penjualan Kredit 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan mencatat transaksi penjualan kredit 

setiap tanggal transaksi, dan membuat rekapitulasi penjualan kredit. 
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4. Prosedur Pencatatan Pencatatan Piutang 

Dalam prosedur ini fungsi kas umum mencatat piutang atas penjualan kredit 

dalam jurnal piutang berdasarkan rekapitulasi penjualan kredit yang diterima 

dari fungsi penjualan. 

5. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan 

rekapitulasi ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial untuk pencatatan 

harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. 

 

A.2.5. Unsur Pengendalian Intern 

 Unsur pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan kredit pada KPRI 

”Serba Usaha” MIGAS CEPU dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2 : 

Pernyataan Ya Tidak 

Organisasi :   

Fungsi penjualan terpisah dari fungsi kas √   

Fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi √   

Transaksi penjualan kredit dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 
fungsi kas, fungsi potongan, dan fungsi akuntansi. 

√   

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan :   

Permohonan kredit barang diotorisasi oleh fungsi potongan 
dengan cara membubuhkan tanda tangan dan stempel koperasi 
pada surat permintaan barang kredit 

√   
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Penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi 
pengiriman dengan cara menunjukkan bukti pembayaran barang 

 √ 

Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi 
akuntansi 

√   

Praktik yang Sehat:   

Pita register kas bertanggal dan pemakainnya dipertanggung 
jawabkan oleh fungsi penjualan 

√   

Surat permintaan barang kredit bernomor urut cetak dan 
dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan 

 √ 

Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara 
periodik dan secara mendadak diperiksa oleh pemeriksa intern 

√   

 

A.3 Penerimaan Kas Dari Kartu Debet BCA 

 Pembayaran di unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu bisa 

dilakukan dengan menggunakan Kartu Debet BCA. Dalam hal ini kasir toko tidak 

menerima uang, uang yang diterima akan langsung masuk ke rekening yang 

dimiliki koperasi.  

Bagan alir penerimaan kas dengan Kartu Debet BCA dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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A.2.6. Fungsi yang Terkait 

1. Fungsi Kas Toko 

Dalam transaksi penerimaan kas, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menerima pembayaran tunai maupun kredit dari penjualan toko.  

2. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pelaksana penjualan di toko. 

3. Fungsi Kas Umum 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan pembayaran 

atas transaksi berdasarkan bukti yang sah. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab atas administrasi akuntansi, untuk memberikan 

laporan usaha dan keuangan usaha koperasi kepada manager dan pengurus.  

 

A.2.7. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan adalah : 

1. Pita Register Kas (cash register tape) 

Dokumen ini didapat dari fungsi kas toko atau bagian kasir toko saat 

pembayaran dilakukan. Dokumen ini dibuat secara komputerisasi. 

2. Pita Register Kartu Debet BCA 

Dokumen ini didapat dari fungsi kas toko atau bagian kasir toko saat 

pembayaran dilakukan.  
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3. Rekapitulasi Penjualan  

Dokumen ini digunakan oleh fungsi kas umum atau bagian kasir umum untuk 

dicatat sebagai bukti kas masuk dan digunakan untuk membandingkan jumlah 

rekap penjualan dengan pita register. 

4. Bukti Kas Masuk 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas umum sebagai bukti diterimanya kas. 

5. Rekening Koran Bank 

Dokumen ini merupakan bukti bahwa uang yang seharusnya diterima melalui 

rekening, sudah diterima. 

 

A.2.8. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan adalah: 

1. Jurnal Penjualan  

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi penjualan untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi kas umum untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber. 

3. Jurnal Umum 

Jurnal umum digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi 

yang tidak dicatat dijurnal khusus. 
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A.2.9. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

 Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dengan kartu debet 

BCA adalah: 

1. Prosedur Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan hanya bertugas mengawasi toko dan 

menata barang-barang penjualan toko. 

2. Prosedur Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran yang dilakukan dengan 

menggunakan kartu debet BCA dari pembeli, memberikan tanda pembayaran 

(berupa pita register) dan tanda pemakaian kartu debet BCA kepada pembeli. 

3. Prosedur Pencatatan Penjualan  

Dalam prosedur ini fungsi penjualan mencatat transaksi penjualan setiap 

tanggal transaksi, dan membuat rekapitulasi penjualan. 

4. Prosedur Pencatatan Pencatatan Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas umum mencatat penerimaan kas dalam jurnal 

penerimaan kas berdasarkan rekening koran bank. 

5. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok 

penjulan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan 

rekapitulasi ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial untuk pencatatan 

harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. 
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A.2.10. Unsur Pengendalian Intern 

 Unsur pengendalian intern penerimaan kas dengan kartu Debet BCA pada 

KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3 : 

Pernyataan Ya Tidak 

Organisasi :   

Fungsi penjualan terpisah dari fungsi kas √   

Fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi √   

Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 
fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

√   

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan :   

Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara 
membubuhkan stempel koperasi pada dokumen Bukti Kas 
Masuk 

√   

Penjualan dengan Kartu Debet Bank didahului dengan 
permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debet 

√   

Penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi 
pengiriman dengan cara menunjukkan bukti pembayaran barang 

 √ 

Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi 
akuntansi 

√   

Praktik yang Sehat:   

Pita register kas bertanggal dan pemakainnya dipertanggung 
jawabkan oleh fungsi penjualan 

√   

Pengecekan rekening koran bank dilakukan pada hari yang sama 
saat ada transaksi dengan kartu debet BCA 

√   

Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara 
periodik dan secara mendadak diperiksa oleh pemeriksa intern 

√   
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B. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar 

berbagai macam transaksi. Pengeluaran kas di unit usaha toko KPRI “Serba 

Usaha” Migas Cepu dilakukan untuk beberapa transaksi, diantaranya untuk 

pembelian barang dagang, pengisian kas kecil, dan biaya administrasi toko. 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas di unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas 

Cepu dilakukan tanpa prosedur khusus. Uang yang diterima setiap tanggal 

transaksi tidak semua diberikan langsung kepada kasir umum maupun disetor ke 

bank. Uang yang dilaporkan atau yang diberikan ke kasir umum adalah uang yang 

sudah dipotong untuk keperluan pengeluaran toko, yaitu sebagai saldo awal kas 

atau modal kas. Semua transaksi pengeluaran kas dicatat secara komputerisasi 

oleh bagian kasir toko dan dilaporkan setiap hari kepada bagian kasir umum. 

Sistem dana kas kecil yang digunakan oleh unit usaha toko KPRI “Serba 

Usaha” Migas Cepu adalah sistem imperest, karena jumlah dana kas kecil yang 

diisi tetap. 

Bagan alir Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 6 : 

BAGAN ALIR SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA UNIT 

USAHA TOKO KPRI “SERBA USAHA” MIGAS CEPU 
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A.2.11. Fungsi yang Terkait 

1. Fungsi Kas Toko 

Dalam transaksi penerimaan kas, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima 

pembayaran tunai maupun kredit dari penjualan toko. Dalam transaksi 

pengeluaran kas, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi 

pengeluaran kas yang dilakukan, dan melaporkannya kepada kasir umum. 

2. Fungsi Pembelian 

Fungsi ini bertanggung jawab mencatat jumlah pengeluaran kas untuk 

pembelian barang dagang toko. 

3. Fungsi Kas Umum 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima dan melakukan pembayaran atas 

transaksi berdasarkan bukti yang sah. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab atas administrasi akuntansi, untuk memberikan 

laporan usaha dan keuangan usaha koperasi kepada manager dan pengurus.  

 

A.2.12. Dokumen yang Digunakan 

 Sistem Pengeluaran Kas 

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengeluaran Kas adalah: 

1. Data atau laporan pengeluaran kas setiap tanggal transaksi 

Dokumen ini dibuat oleh kasir toko sebagai bukti pemakaian kas selama 

periode tertentu. 
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2. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini dibuat oleh kasir umum sebagai bukti pemakaian kas selama 

periode tertentu. 

 Sistem Pengeluaran Kas Kecil 

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengeluaran Kas Kecil adalah: 

1. Data atau laporan pengeluaran kas kecil setiap tanggal transaksi 

Dokumen ini dibuat oleh kasir toko sebagai bukti pemakaian kas kecil selama 

periode tertentu. 

 

A.2.13. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan adalah: 

1. Jurnal Pembelian  

Jurnal pembelian digunakan oleh fungsi kas toko untuk mencatat segala 

sesuatu yang dibeli guna keperluan penjualan. 

2. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal pengeluaran kas untuk digunakan oleh fungsi kas umum untuk 

mencatat semua pengeluaran kas dari berbagai unit usaha. Jurnal pengeluaran 

kas juga  digunakan oleh fungsi kas toko untuk mencatat pengeluaran kas 

toko. 

3. Jurnal Pengeluaran Kas Kecil 

Jurnal pengeluaran kas kecil digunakan oleh fungsi kas toko untuk mencatat 

semua pengeluaran yang menggunakan kas kecil. 
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4. Jurnal Umum 

Jurnal umum digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi 

yang tidak dicatat dijurnal khusus. 

5. Bukti Kas Keluar 

Bukti Kas Keluar digunakan oleh fungsi kas umum untuk mencatat semua 

transaksi pengeluaran kas. 

 

A.2.14. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

 Sistem akuntansi pengeluaran kas yang digunakan oleh unit usaha toko KPRI 

“Serba Usaha” Migas Cepu tidak memerlukan permintaan cek, jaringan prosedur 

yang membentuk sistem dari sistem akuntansi pengeluaran kas adalah : 

1. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

Dalam prosedur ini fungsi kas umum membuat bukti kas keluar guna laporan 

kepada fungsi akuntansi berdasarkan catatan kas keluar yang dibuat oleh 

fungsi kas toko. 

2. Prosedur pembayaran kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas toko mengambil sejumlah uang hasil penjualan 

sebagai modal awal kas. 

3. Prosedur pencatatan pengeluaran kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas toko membuat catatan secara komputerisasi atas 

pengeluaran kas yang digunakan setiap hari kepada fungsi kas umum.  
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A.2.15. Unsur Pengendalian Intern 

 Unsur pengendalian intern pengeluaran kas pada KPRI ”Serba Usaha” 

MIGAS CEPU dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4 : 

Pernyataan Ya Tidak 

Organisasi :   

Fungsi penyimpanan kas terpisah dari fungsi kas. √   

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak dilaksanakan 
sendiri oleh bagian kassa, tanpa campur tangan fungsi lain. 

√   

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan :   

Pengeluaran kas mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 
berwenang 

√   

Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas didasarkan bukti ka 
keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang 
berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang 
lengkap. 

√   

Praktik yang Sehat:   

Saldo kas yang ada ditangan selalu dilindungi dari kemungkinan 
pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. 

√   

Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran 
kas dibubuhi cap oleh bagian kassa setelah transaksi 
pengeluaran dilakukan 

√   

Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek atas nama unit 
usaha penerima. 

√   

Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, 
pengeluaran ini dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran 
kas melalui dana kas kecil. 

√   

Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada 
di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi 

√   

Kas yang ada di tangan (cash in safe) dan kas yang ada di 
perjalanan (cash in transit) diasuransikan dari kerugian. 

 √ 

Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya 
pencurian terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin 
register kas, lemari besi, dan strong room) 

√   
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PEMBAHASAN 

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan-

kegiatan: (1) Pembelian; (2) Pengeluaran uang; (3) Penjualan; (4) Penerimaan Uang 

(Soemarso, 1999: 173). Tak lain halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh unit 

usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu.  

 

SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 

Dari hasil penelitian diatas, sumber penerimaan kas di unit usaha toko KPRI 

“Serba Usaha” Migas Cepu adalah dari penjualan barang dagang. Ada tiga sistem 

penerimaan kas yang digunakan, yaitu : 

1. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

2. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai dengan Kartu Debet BCA 

3. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit 

Prosedur penerimaan uang melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan 

agar transaksi penerimaan uang tidak berpusat pada satu bagian saja. Dalam sistem 

penerimaan kas unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu, bagian-bagian 

yang terlibat adalah: (1) kasir toko, (2) bagian penjualan, (3) kasir umum, dan (4) 

bagian akuntansi.  
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1. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Dalam teori sistem penerimaan kas dari penjulan tunai di bagi menjadi 

tiga prisedur : 

a) Prosedur penerimaan kas dari over-the-counter sales 

b) Prosedur penerimaan kas dari cash-on-delivery sales (COD sales) 

c) Prosedur penerimaan kas dari credit card sales 

Sistem akuntansi penerimaan kas yang dipakai di unit usaha toko KPRI 

“Serba Usaha” Migas Cepu adalah : (1) Prosedur penerimaan kas dari over-the-

counter sales, dan (2) Prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Prosedur 

penerimaan kas dari cash-on-delivery sales (COD sales) tidak digunakan di unit 

ini, karena perusahaan yang diteliti adalah koperasi, bukan perusahaan 

manufaktur. Selain itu koperasi tidak menggunakan sitem Prosedur penerimaan 

kas dari cash-on-delivery sales (COD sales) karena penjualan dilakukan ditoko, 

dan pembayaran dilakukan oleh pembeli di bagian kassa secara tunai, baik 

dengan cah ataupun dengan kartu debet BCA.  

Secara garis besar sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yang 

dilakukan oleh unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu sudah baik. 

Kalupun ada beberpa perbedaan dengan teori yang ada, hal tersebut dikarenakan 

perbedaan jenis perusahaan. 
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2. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai dengan Kartu Debet BCA 

Dalam teori, yang tercantum adalah penerimaan kas dari credit card sales. 

Unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu dalam penjualan tunainya tidak 

menggunakan kartu kredit dalam pembayarannya, akan tetapi pembayaran bisa 

dilakukan dengan kartu debet BCA.  

Sistem penerimaan kas yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang 

ada, sistem ini melibatkan pihak bank untuk memastikan bahwa uang yang 

seharusnya diterima sudah diterima.  

3. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit 

Secara teori penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai 

cara: (1) melalui penagih perusahaan, (2) melalui pos, dan (3) melalui lock-box 

collection plan 

Dalam Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit yang ada di unit 

usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas Cepu, cara yang digunakan adalah 

melalui penagih perusahaan, dalam hal ini adalah bagian potongan koperasi. 

Secara sistematis sistem yang digunakan sudah benar. 

 

SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS 

 Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas 

diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk 

mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Pengeluaran kas suatu perusahaan 

dapat bersifat terus menerus atau kontinyu, misalkan  pengeluaran kas untuk 
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pembelian, pembayaran upah buruh dan gaji, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga 

pengeluaran kas yang bersifat tidak kontinyu (intermittent), misalnya untuk 

pembayaran angsuran utang, pembelian aktiva, dan lain-lain. 

 Pengeluaran kas dilakukan oleh unit usaha toko KPRI “Serba Usaha” Migas 

Cepu untuk : (1) pembelian barang dagang, (2) pemakaian administrasi unit usaha, 

(3) penggunaan kas kecil. 

 Sistem pengeluaran kas yang digunakan di unit usaha toko KPRI “Serba 

Usaha” Migas Cepu secara teoritis belum sesuai, karena untuk memperoleh dana 

guna pengeluaran yang dilakukan, unit usaha toko tidak perlu menggunakan prosedur 

khusus. Sistem yang dilakukan hanya memutar kas yang sudah diterima, sisanya baru 

diberikan atau dilaporkan kepada bagian kasir umum.  

  Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi unit usaha toko, disebabkan karena 

terdapatnya peluang bagi karyawan untuk melakukan penyelewengan dana. 

Seharusnya diadakan prosedur khusus untuk melakukan pengeluaran kas, yaitu 

bagian dari unit usaha toko yang memerlukan kas, meminta dana kepada bagian kasir 

umum koperasi dengan menggunakan surat permintaan dana yang sudah dimintakan 

otorisasi kepada pihak atau pejabat yang berwenang, agar kerugian dapat dihindari.  

Sistem dana kas kecil yang digunakan oleh unit usaha toko KPRI “Serba 

Usaha” Migas Cepu adalah sistem imperest, karena jumlah dana kas kecil yang diisi 

tetap dan pencatatan dilakukan setelah dana kas kecil dipakai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

1. Penerimaan Kas perusahaan berasal dari dua sumber utama : penerimaan kas 

dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang.  

2. Penerimaan Kas unit usaha toko di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU 

didapat dari penjualan tunai dengan cash maupun dengan kartu Debet BCA, 

dan penjualan secara kredit. 

3. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas unit usaha toko di KPRI ”Serba Usaha” 

MIGAS CEPU dilakukan melalui prosedur-prosedur dan peraturan yang  

berlaku, baik di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU maupun di Indonesia. 

4. Pengeluaran Kas yang dilakukan oleh unit usaha toko tidak melalui proedur-

prosedur khusus, setelah pengeluaran dilakukan akan ada laporan yang 

diberikan kepada kasir umum koperasi setiap harinya. 

5. Sistem dana kas kecil yang digunakan oleh unit usaha toko KPRI “Serba 

Usaha” Migas Cepu adalah sistem imperest, karena jumlah dana kas kecil 

yang diisi tetap dan pencatatan dilakukan setelah dana kas kecil dipakai. 
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B. SARAN 

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, sistem akuntansi penerimaan 

kas yang dilakukan oleh unit usaha toko di KPRI ”Serba Usaha” MIGAS 

CEPU sudah baik, diharapkan setiap bagian di unit toko dapat saling 

mengawasi sehingga kinerja sistem dapat dipertahankan atau menjadikannya 

lebih baik lagi. 

2. Sistem akuntansi pengeluaran kas yang dilakukan oleh unit usaha toko di 

KPRI ”Serba Usaha” MIGAS CEPU secara teoritis tidak memenuhi. 

Sebaiknya diadakan peraturan lebih ketat tentang prosedur pengeluaran kas 

agar tidak terjadi bentuk-bentuk penyelewengan dana kas oleh pihak-pihak 

tertentu. 
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