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SARI 
 

Septiana Dewi. 2005. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PT. Techpack Asia 
Demak. Tugas Akhir. Program Studi Akuntansi. Jurusan Ekonomi. Fakultas Ilmu 
Sosial. Universitas Negeri Semarang. 64 hal. 
 
Kata Kunci: Sistem, Penerimaan, Kas. 
 
 Kas dalam neraca merupakan jenis aktiva lancar yang paling liquid karena 
hampir setiap transaksi baik yang dilakukan di dalam maupun dengan pihak luar 
perusahaan sebagian besar mempengaruhi kas. Sistem akuntansi penerimaan kas 
dapat menjelaskan dan menggambarkan aliran penerimaan kas serta menjamin 
keamanan dan pengendalian  kas tersebut. Dengan demikian sistem akuntansi yang 
disusun tersebut akan memberi informasi penerimaan kas. Pokok permasalahan yang 
dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penerimaan kas yang ada 
pada PT. Techpack Asia Demak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
system akuntansi penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak. 
 Lokasi penelitian ditetapkan pada PT. Techpack Asia Demak yang 
beralamatkan di Jl. Raya Karangawen Km 18 kec Karangawen kab Demak. Objek 
kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penerimaan kas pada PT. 
Techpack Asia Demak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penyajian data penelitian ini dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan 
yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusinya. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang 
tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan 
tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akaan disusun secara 
sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas pada 
PT. Techpack Asia Demak berasal dari pelunasan piutang mengingat sulitnya 
pembayaran dari customer melalui penjualan tunai. System penerimaan kas dari 
piutang dilakukan melalui penagih perusahaan dan trasfer antar bank. Uang kas yang 
diterima dari pelunasan piutang baik melalui penagih perusahaan maupun trasfer 
antar bank langsung disetor ke bank perusahaan yaitu HSBC. Pelunasan piutang 
dengan transfer antar bank dilakukan mengingat banyaknya customer yang berasal 
dari luar kota bahkan dari luar negeri. Bagian-bagian yang terkait dalam system 
akuntansi penerimaan kas PT. Techpack Asia Demak yang berasal dari pelunasan 
piutang melalui transfer antar bank maupun penagih perusahaan yaitu bagian piutang/ 
penjualan, bagian akuntansi bagian kas dan bagian pemeriksa intern. Dokumen yang 
digunakan dalam system akuntansi penerimaan kas melalui transfer antar bank yaitu 
invoice dan bukti bank masuk. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam system 
akuntansi penerimaan kas melalui penagih perusahaaan yaitu invoice, kuitansi, bukti 



cheque/ BG masuk, bilyet giro dan bukti bank masuk.Catatan akuntansi yang 
digunakan dari pelunasan piutang baik melalui transfer antar bank maupun penagih 
perusahaan yaitu jurnal bank masuk (bank receive journal) dan rekonsiliasi bank. 
Pengendalian intern yang ada di perusahaan yaitu pemisahan fungsi antara bagian 
kasir dengan bagian akuntansi, memakai rekening bank dalam penerimaan piutang, 
adanya rekonsiliasi bank dan pemeriksaan catatan akuntansi setiap hari. 

Saran bagi PT. Techpack Asia Demak, diharapkan dapat lebih memperketat 
pengawasan terhadap penerimaan kas supaya idak terjadi penyelewengan tehadap 
penerimaan kas. Serta ketegasan pada bagian penjualan dalam melakukan penagihan 
piutang pada customer    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Neraca merupakan daftar yang memuat keseimbangan antara aktiva dan 

pasiva. Bila dilihat dalam neraca, kas adalah golongan aktiva lancar, dimana kas 

merupakan jenis aktiva lancar yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva 

lancar lainnya karena setiap transaksi baik di dalam maupun luar perusahaan 

selalu melibatkan dan mempengaruhi kas. Karena keliquiditasan sifat kas tersebut 

mengakibatkan kas mudah digelapkan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu maka 

diperlukan adanya pengendalian intern yang baik serta sistem akuntansi yang baik 

terhadap kas, baik untuk pengeluaran maupun penerimaan kas. 

Perbaikan pengendalian intern terhadap kas dapat dilakukan dengan jalan 

memisahkan fungsi-fungsi yang terkait terhadap kas. Dalam hal ini adalah fungsi 

penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Disamping itu juga perlu 

pengawasan yang ketat terhadap kas pada fungsi penerimaan dan pencatatan kas. 

Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, setiap terjadi transaksi penerimaan 

kas baik penerimaan langsung maupun pelunasan melalui bank harus segera 

diadakan pencatatan dan penyetoran bank. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya penggelapan maupun penyimpangan terhadap kas. Selain itu sistem 



akuntansi yang baik juga diperlukan guna menunjang penerapan pengendalian 

intern yang baik dalam perusahaan. 

Kas merupakan elemen yang penting dan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap pelaksanaan operasi maupun aktivitas perusahaan, dengan kata lain 

kelancaran operasi dan aktivitas perusahaan tergantung pada besar kecilnya kas 

yang tersedia dalam perusahaan. Dengan kas yang besar suatu perusahaan dapat 

beroperasi dan mengadakan investasi baru. Jumlah kas yang besar berarti 

menunjukkan semakin tingginya tingkat likuiditas suatu perusahaan. Penerimaan 

terhadap kas dapat diperoleh dari aktivitas perusahaan seperti penjualan produk 

baik secara tunai maupun kredit. Pada perusahaan manufaktur penerimaan kas 

berasal dari pelunasan piutang oleh para debitur perusahaan, dalam hal ini 

prosedur dan strategi perusahaan sangatlah diperlukan agar dapat mencapai laba 

yang optimal. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang besar, 

dimana keuntungan tersebut diharapkan dapat menutup biaya-biaya opertasi dan 

kewajiban-kewajiban perusahaan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan 

penerimaan kas maka diperlukan adanya sistem penerimaan kas yang andal dan 

memadai secara konsisten dalam suatu perusahaan. 

Dari uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya kas dalam menunjang 

kelancaran operasi perusahaan dan untuk mengatur penerimaan kas diperlukan 

adanya suatu sistem penerimaan kas. Oleh karena itu dalam penulisan Tugas 

Akhir ini penulis mengambil judul “SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN 

KAS PADA PT. TECHPACK ASIA DEMAK.” 



B. Permasalahan 

Sumber penerimaan kas pada PT. Techpack Asia berasal dari pelunasan 

piutang, mengingat sulitnya menarik dana debitur dari penjualan tunai. Dari 

uraian di atas, pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana sistem penerimaan kas yang ada pada PT. Techpack Asia Demak. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada PT. Techpack Asia 

Demak adalah untuk mengetahui sistem akuntansi penerimaan kas pada PT. 

Techpack Asia Demak. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan tentang ilmu 

pengetahuan untuk sistem akuntansi penerimaan kas pada PT. Techpack Asia 

Demak.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Dapat menjadi informasi, pengetahuan maupun wawasan baru 

tentang sistem akuntansi penerimaan kas pada PT.Techpack Asia Demak. 

 



b. Bagi perguruan tinggi 

Dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta referensi bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan 

sistem penerimaan kas. 

c. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi 

perusahaan khususnya mengenai sistem akuntansi penerimaan kas. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini merupakan garis besar penyusunan 

yang memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi Tugas 

Akhir ini. Sistematika penulisan Tugas Akhir terdiri dari : 

1. Bagian pengantar Tugas Akhir berisi : Judul Tugas Akhir, Pengesahan, Motto 

dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi. 

2. Bagian Utama Tugas Akhir terdiri dari :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menguraikan tentang pengertian sistem, sistem akuntansi, 

pengertian kas, sistem penerimaan kas yang meliputi : fungsi-

fungsi atau bagian-bagian yang terkait, dokumen dan catatan 



akuntansi yang digunakan, prosedur penerimaan kas, dan 

pengendalian intern terhadap sistem penerimaan kas. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas dan diuraikan tentang lokasi penelitian 

atau pengamatan objek kajian, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan sejarah berdirinya perusahaan, bidang usaha, wilayah 

kerja, struktur organisasi, sistem akuntansi penerimaan kas, 

sumber-sumber penerimaan kas yang ada di PT. Techpack Asia 

Demak. 

BAB V      PENUTUP 

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari 

permasalahan yang dibahas. 

3. Bagian Pelengkap Tugas Akhir berisi : Daftar Pustaka dan Lampiran 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Sistem 

Sistem adalah kumpulan sumberdaya yang berhubungan untuk mencapai 

tujuan tertentu (George H. Bonar, William S. Wood yang di Indonesiakan oleh 

Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan; 2000: 1) 

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Wing Wahyu Winarno; 1994: 8). 

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai 

tujuan tertentu (Jogiyanto HM; 2003: 34). 

Menurut Mulyadi sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan 

satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu 

( Mulyadi; 2001: 2 ). 

Dari beberapa pengertian sistem diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sistem adalah sekumpulan unsur- unsur atau elemen- elemen yang saling 

berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

B. Pengertian Akuntansi 

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi adalah proses 

mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 



memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso; 1999: 5) 

Sedangkan menurut Al. Haryono Yusuf akuntansi merupakan suatu proses 

untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan menganalisa data 

keuangan dari perusahaan (2001: 4-5). 

Definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu dari 

sudut pandang pemakainya, akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan 

informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi, sedangkan bila dipandang dari 

sudut proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencataatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. 

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, 

memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan-laporan dan 

mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan (Menurut horgren 

dalam Haryono Yusuf ; 2001: 4) 

C. Pengertian Sistem Akuntansi 

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

prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan 

untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha suatu perusahaan dengan 

tujuan menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan 

oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak yang 



berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga 

pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan (Zaki Baridwan;1992: 4). 

Sistem akuntansi adalah seperangkat catatan, prosedur dan peralatan yang 

secara rutin berhubungan dengan peristiwa yang mempengaruhi prestasi dan 

posisi keuangan suatu organisasi (Wing Wahyu Winarno; 1994: 9).  

Sedangkan menurut Mulyadi pengertian sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang terkoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan (2001: 3) 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari jaringan 

prosedur, sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang 

dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. 

D. Pengertian Kas  

Kas merupakan alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan 

oleh sebab itu merupakan dasar yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur 

kegiatan ekonomi didalam perusahaan (C. Wigati Retno Astuti dan Cornelio 

Purwantini; 2002: 17) dengan demikian kas meliputi uang tunai dan alat-alat 

penbayaran yang diterima oleh umum baik yang ada diperusahaan maupun yang 

disimpan di bank.  

Sedangkan menurut Zaki Baridwan kas merupakan suatu alat pertukaran 

dan juga digunakan sebagai alat dalam akuntansi, dalam neraca kas merupakan 



aktiva yang paling lancar dalam arti paling sering berubah karena hampir setiap 

transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas (1992:85). 

E. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Dari uraian tentang kas dan sistem akuntansi dapat disimpulkan bahwa 

penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai 

maupun simpanan perusahaan di bank yang mempunyai sifat dapat segera 

digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan baik yang berasal dari 

penjualan tunai, pelunasan piutang maupun transaksi lainnya yang dapat 

menambah kas perusahaan. Sistem penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur 

yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya yang 

dibuat untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan khususnya transaksi 

penerimaan kas. 

F.  Sumber Penerimaan Kas 

Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari 

pelunasan piutang  debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut 

dijual melalui penjualan kredit, Selain itu ada sebagian kecil yang dibayar tunai. 

Dalam perusahaan tersebut penerimaan kas dari penjualan tunai biasanya 

merupakan sumber penerimaan kas yang relatif kecil. Sistem penerimaan kas dari 

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

karyawan yang tidak berhak menerimanya. Untuk menjamin diterimanya kas oleh 

perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan: 



1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah 

bukuan melalui rekening (giro bilyet). Jika perusahaan hanya menerima 

kas dalam bentuk cek dari debutur, yang ceknya atas nama perusahaan 

(bukan atas unjuk), akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan 

masuk ke rekening giro bank perusahaan. 

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

bank dalam jumlah penuh. 

Sedangkan penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan: 

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

jumlah penuh 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 (Mulyadi; 2001: 455). 

Namun bagi PT. Techpack Asia lebih banyak merupakan pembayaran kredit.  

G. Sistem Penerimaan Kas dari Piutang 

Sesuai elemen-elemen yang termasuk dalam sistem akuntansi maka di dalam 

suatu perusahaan sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang meliputi : 

1. Fungsi yang Terkait 

Penerimaan kas dari piutang melibatkan beberapa fungsi dalam perusahaan 

agar transaksi penerimaan kas tidak terpusat pada satu bagian saja guna 



memenuhi prinsip- prinsip pengendalian intern dan menghindari terjadinya 

penyimpangan atau penyelewengan dalam perusahaan. 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah :  

a. Fungsi sekretariat 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat 

pemberitahuan melalui pos dari para debiitur perusahaan. Fungsi ini juga 

bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat 

pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. 

b. Fungsi penagihan 

Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada 

debitur melalui penagih perusahaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar 

piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi 

sekretariat (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos) 

atau dari fungsi penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan 

melalui penagih perusahaan). Fungsi kas bertanggung jawab untuk 

menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke 

bank dalam jumlah penuh. 

 

 



d. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari 

piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke 

dalam kartu piutang. 

e. Fungsi pemeriksaan intern 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas 

yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan bertanggung jawab 

dalam melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas 

yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 

2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan biasanya terdiri dari formulir dimana 

formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Dengan formulir ini data yang berkaitan direkam untuk pertama 

kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan selanjutnya. Formulir adalah 

secarik kertas yang mempunyai ruang untuk diisi. (Mulyadi, 2001: 75) 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang: 

a. Surat pemberitahuan 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud 

pembayaran yang dilakukannya. Dokumen ini juga digunakan sebagai 

dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang di dalam kartu 

piutang.  

 



b. Daftar surat pemberitahuan 

Daftar ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang di buat oleh 

fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Daftar surat pemberitahuan 

dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank 

dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bank 

dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. 

c. Bukti setor bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas 

yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh 

fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai sebagai dokumen sumber 

untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal 

penerimaan kas. 

d. Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang 

mereka. 

e. Bukti kas masuk 

Dokumen ini dibuat oleh bagian piutang sebagai tanda terima uang 

yang dikirimkan kepada kreditur dan sebagai bukti dasar untuk pencatatan 

transaksi penerimaan kas dari piutang dalam jurnal penerimaan kas. 

(Depdikbud 1990/1991) 

 



3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan merupakan salah satu unsur dari 

sistem akuntansi pokok.   

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas yang 

berasal dari piutang : 

a. Jurnal penerimaan kas 

Digunakan oleh bagian akuntansi untuk meringkas dan mencatat 

transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber. 

b. Buku besar 

Buku besar merupakan ringkasan akun- akun yang sudah dicatat 

dalam jurnal yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. 

c. Kartu piutang 

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian 

mutasi piutang perusahaan kepada tiap- tiap debiturnya. 

d. Kartu gudang 

Catatan ini dibuat oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas 

persediaan yang disimpan di gudang. 

4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas dari Piutang 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan menggunakan prosedur untuk 

mencatat berbagai informasi yang diperoleh dari terjadinya transaksi. 

Prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari piutang adalah: 



a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 

kepada bagian penagih. 

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 menyerahkan cek kepada bagian kasa. 

e. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada 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

  

5. Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas dari Piutang 

Untuk lebih memahami prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas 

maka disajikan bagan alir sistem penerimaan kas pada gambar 1.  

a. Uraian Kegiatan: 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistem akuntansi 

penerimaan kas dari pelunasan piutang, berikut ini uaian tiap-tiap bagian 



yang terlibat di dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari pelunasan 

piutang: 

b. Bagian Piutang 

1) Membuat daftar piutang ditagih sebanyak 3 lembar dan 

mendistribusikannya kepada: 

- Lembar ke 1 : Diserahkan ke bagian penagihan sebagai dasar 

untuk melaksanakan penagihan. 

- Lembar ke 2 : Diserahkan ke bagian kas sebagai dasar untuk 

membuat bukti setor. 

- Lembar ke 3 : Diarsipkan secara permanen urut nomor. 

2) Menerima surat pemberitahuan dan daftar surat pemberitahuan lembar 

ke 2 dari bagian penagihan untuk dicatat dalam kartu piutang dan 

diarsipkan secara permanen urut nomor. 

c. Bagian Penagihan  

1) Melakukan Penagihan kepada debitur berdasarkan daftar piutang 

ditagih lembar ke-1 yang diterima dari bagian piuatang. 

2) Menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur. 

3) Membuat daftar surat pemberitahuan berdasarkan cek dan surat 

pemberitahuan sebanyak 2 lembar dan mendistribusikannya kepada: 

- Lembar ke-1 : Diserahkan ke bagian kasa dengan cek. 

- Lembar ke-2 : Diserahkan ke bagian piutang dengan surat 

pemberitahuan untuk dicatat dalam kartu piutang dan diarsip. 



d. Bagian Kasa 

1) Menerima daftar piutang ditagih lembar ke-2 dari bagian piutang. 

2) Menerima daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dan cek dari bagian 

penagihan. 

3) Membandingkan daftar piutang ditagih lembar ke-2 dengan daftar 

surat pemberitahuan lembar ke-1. 

4) Membuat bukti setor dan menyerahkannya ke bagian jurnal bersama 

daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan daftar piutang ditagih 

lembar ke-2. 

e. Bagian Jurnal 

1) Menerima bukti setor dan daftar piutang ditagih lembar ke-2 dan 

daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dari bagian kasa untuk dicatat 

dalam jurnal penerimaan kas. 

2) Mengarsipkan dokumen- dokumen yang diterima secara permanen 

urut nomor. 

6. Unsur Pengendalian Intern yang Ada dalam Sistem Penerimaan Kas dari 

Piutang 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan menggunakan pengendalian 

intern dengan unsur- unsur yang ada adalah: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsioanal secara 

tegas. 



b. Prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan, 

utang, pendapatan dan biaya. 

c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi (Mulyadi; 2001: 164). 

Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah 

sebagai berikut : 

a. Organisasi 

1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi 

penerimaan kas. 

2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas 

nama atau dengan cara pemindah bukuan (bilyet giro). 

2) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

(Bagian Piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang 

berasal dari debitur. 

c. Praktik yang Sehat 

1) Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita cara perhitungan kas 

dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

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



3) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan Bagian Kasa maupun 

di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini ditetapkaan pada PT. TECHPACK ASIA DEMAK yang 

beralamatkan di JL. Raya Karangawen Km 18, Karangawen, Demak. Selain letaknya 

yang strategis, efisien dan dapat langsung mengetahui lebih jelas tentang bagaimana 

pelaksanaan kegiatan kerja yang ada pada PT. Techpack Asia khususnya di gedung 

samsat yang mengkaji tentang masalah finansiil dan akuntansi, sehingga dapat 

diperoleh data praaktis di lapangan pada PT. Techpack Asia Demak. 

B. Objek Kajian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian. (Suharsimi Arikunto; 1997: 99). Objek kajian dalam penelitian ini adalah  

bagaimana sistem penerimaan kas yang ternasuk di dalamnya antara lain fungsi atau 

bagian yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan 

serta pengendalian intern yang digunakan pada PT. TECHPACK ASIA DEMAK. 
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C. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode Dokumentasi atau Studi Pustaka 

Metode dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan cara menggunakan dokumen-dokumen yang tersedia sebagai 

sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara yaitu suatu metode yang digunakan untuk pengumpulan 

data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala 

sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. 

Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi dari metode 

dokumentasi. Dalam metode ini data diperoleh dan dikumpulkan dengan 

tanya jawab langsung dengan bagian yang mempunyai wewenang terhadap 

penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak. 

3. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan meninjau atau mengamati secara 

langsung pada objek yang diteliti kemudian melakukan pencatan terhadap 

data yang diperlukan. Dalam metode ini penulis dapat mengetahui segala hal 

yang berkaitan dengan perusahaan serta sistem akuntansi penerimaan kas 

seperti bagian- bagian yang terkait, catatan akuntansi yang digunakan, 

dokumen- dokumen yang digunakan dan pengendalian intern. 



B. Analisis Data 

1. Metode Penyajian Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini dan untuk memperoleh suatu kesimpulan maka data yang 

telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis: 

a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul untuk menjamin 

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

b. Mengkategorikan data-data yang sesuai dengan kriteria serta hal-hal yang 

diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data penelitian ini 

dipergunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan 

kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan 

masalah yang dihadapi serta solusinya. 

2. Metode Analisis Data 

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. 

Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang tidak didasarkan pada 

perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam 

bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. 

Analisis kuantitatif yaitu suatu cara untuk mendukung dan mempertegas dari 

perhitungan yang digambarkan dengan angka, dan atau jumlah tertentu 



kategori untuk memperoleh kesimpulan analisis kuantitatif adalah dengan 

perhitungan angka yang diproses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT. Techpack Asia merupakan anak cabang dari perusahaan ALCAN 

yang berpusat di perancis. Pada tahun 1985 perusahaan ini didirikan dengan 

nama PT. Elite Plastik yang mempunyai ijin usaha No. 204/ JATENG/ 01/ 

IKA/ IV/ 85 di bawah pimpinan Arianto Trisnaharja yang terletak di jalan 

Imam Bonjol Semarang dan masih berbentuk perusahaan keluarga. Karena 

usahanya yang terus meningkat, permintaan produk dari customer semakin 

bertambah dan mendapat banyak keuntungan maka pada tahun 1987 usahanya 

diperluas di daerah Karangawen dan didirikan perusahaan baru yang diberi 

nama PT. Inmaco. Karena alasan tertentu maka pada tanggal 29 Agustus 1988 

berubah nama lagi menjadi PT. Ariyanto Saliman Berjaya. Dengan banyaknya 

keuntungan, bertambahnya permintaan produk dari konsumen dan tuntunan 

manajemen yang professional maka PT. Elite Plastik dengan PT. Inmaco 

bergabung dan bekerjasama. Penggabungan ini membentuk PT baru yang 

diberi nama PT. Arisa Mandiri Pratama yang berdiri pada tahun 1993 dan 

mempunyai ijin usaha No. 18/ 24/ dkb/ 1993 di bawah pimpinan Bapak N. 

Tanudisaatro.  



Pada tanggal 27 Juli didirikan PT. Techpack Asia yang merupakan anak 

perusahaan dari Pichiney yang merupakan perusahaan alumunium dunia yang 

berasal dari Perancis dengan diresmikan oleh menteri Luar Negeri Perancis 

Renaud Vignal. Perusahaan ini merupakan gabungan dari berbagai perusahaan 

pengolah plastik. Awal mula perusahaan ini masuk ke Indonesia dengan 

menggandeng PT. Arisa Mandiri Pratama dan beralokasi pada tempat yang sama, 

kemudian bergabung dan bekerjasama. Tapi sekarang PT. Techpack Asia sudah 

berdiri sendiri dan bergerak dalam bidang pembuatan produk- produk kemasan 

kosmetik seperti tempat bedak, parfum, lipstik dan lain- lain. Tapi PT. Arisa 

Mandiri Pratama cenderung bergerak dalam bidang pembuatan alat- alat 

elektronik.  

PT. Techpack Asia dalam pembuatan produk senantiasa mendasarkan 

perbaikan kualitas dengan mengembangkan management dan produk yang 

dihasilkan secara cermat dan tepat sehingga dicapai hasil yang bermutu baik 

dan memuaskan. Kreatifitas yang tinggi diwujudkan dalam suatu inovasi yang 

memunculkan ide baru yang menarik dalam pembuatan kemasan kosmetik 

dengan bermacam bentuk. Tidak kalah penting dari itu, pelayanan yang baik 

terhadap konsumen merupakan hal utama dalam memasarkan produk baik di 

dalam negeri maupun luar negeri. 

 

 



2. Lokasi dan Letak Perusahaan  

PT. Techpack Asia beralokasi di Demak, tepatnya di jalan Karangawen 

Km. 18 di desa Karangawen, Demak. PT. Techpack Asia berada di sebelah 

Barat PT. Arisa Mandiri Pratama. PT. Techpack Asia didirikan di daerah 

tersebut karena adanya beberapa alasan maupun faktor- faktor tertentu yang 

dinilai menguntungkan bila didirikan pada lokasi tersebut. 

Adapun faktor- faktor yang menguntungkan tersebut antara lain:  

a. Letaknya yang strategis sehingga sistem pengangkutan lancar karena 

berada di pinggir jalan raya yang ramai dilalui angkutan kota yang dapat 

mempermudah dan memperlancar pula pengangkutan bahan- bahan baku 

maupun barang jadi dari hasil produksi dari dan ke perusahaan- 

parusahaan lain. 

b. Cukup sarana listrik PLN dan sarana air PDAM. 

c. Cukup tersedia tenaga kerja yang berasal dari daerah sekitar kabupaten 

Demak bahkan dari luar Demak. 

d. Tersedia juga tenaga ahli yang berasal dari Indonesia dengan dibantu oleh 

beberapa tenaga ahli dari luar negeri seperti Singapura, Jepang, Perancis, 

Korea, dan Malaysia. 

3. Bidang Usaha dan Produk yang Dihasilkan 

PT. Techpack Asia adalah perusahaan yang menekankan usahanya 

dalam bidang pembuatan produk- produk kemasan kosmetik atau tempat 



produk kecantikan yaitu dengan mengolah serta memproses bijih plastik 

menjadi kemasan kosmetik dengan berbagai ragam bentuk yang menarik dan 

diharapkan dapat menarik minat beli para konsumen. Dalam melaksanakan 

produksinya, perusahaan membuat berbagai bentuk kemasan kecantikan 

berdasarkan pesanan para customer. Adapun macam produk yang dihasilkan 

antara lain: Kemasan compact, face powder, lipstik, dan POT. 

4. Daerah Pemasaran 

Daerah pemasaran PT. Techpack Asia Demak meliputi dalam negeri 

maupun luar negeri (melalui eksport). Customer lokal berasal dari kota- kota 

di Indonesia dan sebagian besar berasal dari Jakarta. Untuk pemasaran produk 

dari customer lokal yaitu dengan pembuatan order secara langsung, sedangkan 

pemasaran bagi customer luar negeri melalui agen besar terlebih dahulu. 

Adapun beberapa nama customer dari dalam maupun luar negeri antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Customer Dalam Negeri Customer Luar Negeri 

1) Avon 

2) Ristra 

3) Arisa 

4) Martina Berto 

5) Mustika Ratu 

6) Dr. Lewie 

7) Surya Dermato 

8) Lignea Cosmetics 

9) Marco Cosmos 

10) Paras Jelita dan lain- lain 

 

1) Guerlain 

2) Unilever 

3) Christian Dior 

4) Coty 

5) Estee Lauder 

6) Neutrogena 

7) Revlon 

8) Maybelline 

9) Loreal 

10) Laffon dan lain- lain 

 

5. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang memisahkan dan 

memperjelas tugas dan wewenang masing- masing bagian dalam suatu 

organisasi. Didalam suatu perusahaan untuk memperlancar jalannya usaha 

juga diperlukan adanya struktur organisasi yang dapat memisahkan, mengatur, 

dan memperjelas tugas, wewenang maupun tanggung jawab masing- masing 

bagian dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini diperlukan supaya terjalin 

hubungan yang harmonis antar individu dalam suatu organisasi di perusahaan 



sehingga mempermudah tercapainya tujuan perusahaan. Gambar struktur 

organisasi pada PT. Techpack Asia terlampir. 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing- masing bagian pada PT. 

Techpack Asia adalah sebagai berikut: 

a. President Director 

Menetapkan dan memegang kebijakan umum dalam perencanaan, 

pelaksanaan, maupun pemeriksaan serta memiliki hak penuh dalam 

mengambil suatu keputusan. 

b. General Manager 

Memegang kebijaksanaan umum perusahaan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pemeriksaan. 

c. Sales 

1) Mencari customer baru 

2) Menawarkan dan menerima pesanan 

3) Mengirimkan barang pesanan pada customer 

d. Manufacturing 

1) Bertanggung jawab atas kelancaran proses manufacturing 

2) Membuat kebijakan dari apa yang diprogramkan president 

direktur dan mengadakan pengawasan serat pemantauan 

terhadap jalannya mesin-mesin proses produksi, pembuatan 

cetakan, desain dan mekanisme cetakan. 

 



e.          Finance 

1) Mengatur dan melaksanakan system pembukuan perusahaan. 

2) Mengatur cash flow perusahaan baik melalui kas maupun 

bank. 

3) Melakukan penagihan kepada customer. 

4) Mengelola semua data yang masuk dalam perusahaan 

f.      HRD 

1) Perencanaan organisasi 

2) Rekruitment karyawan maupun mahasiswa PKL 

3) Pelatihan-pelatihan pengembangan tenaga kerja 

4) Penyusunan analisa jabatan dan deskripsi 

5) Pelayanan umum 

g.       Purchasing 

1) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan proses 

produksi  

2) Mengadakan pengawasan dalam proses produksi dan 

pemantauan terhadap jalannya mesin- mesin dan peralatan 

3) Menjaga kualitas produk yang dihasilkan perusahaan 

h.       Logistik 

1) Mengatur persediaan barang yang ada di gudang 

2) Merencanakan produk yang akan diproduksi termasuk biaya- 

biaya yang dibutuhkan. 



6. Visi dan Misi PT. Tecpack Asia 

a. Visi 

Menjadi pemimpin dunia dalam pabrikasi kemasan plastik untuk 

produk- produk kecantikan 

b. Misi 

1) Memberikan produk dan servis yang berinovasi atas nilai- nilai 

keindahan, keefektifan, dan daya saing kepada pelanggan kami 

2) Membangun sebuah grup pemimpin dunia dalam kemasan 

kecantikan 

3) Meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan 

4) Mendukung pertumbuhan dan pengembangandi lingkungan 

sekitar 

7. Proses Rekruitment Karyawan dan Ketenagakerjaan 

a. Proses Rekruitment Karyawan 

Prosedur kerja dibuat untuk memastikan bahwa proses recruitment 

karyawan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan persyaratan. Bila ada 

kekosongan jabatan maka perusahaan akan mengisi kekosongan atau 

lowongan pekerjaan tersebut dengan merekrut tenaga kerja sesuai dengan 

jabatan yang ditawarkan. Pengadaan tenaga kerja dalam PT. Techpack 

Asia dan termasuk kategori promosi antara lain: 

 

 



1) Kenaikan jabatan 

a) Mutasi dari karyawan kontrak ke karyawan harian tetap 

b) Mutasi dari karyawan harian tetap ke karyawan bulanan 

2) Sedangkan proses recruitmentnya dibagi menjadi dua: 

a) Rekruitment Internal 

Merupakan proses recruitment yang dilakukan untuk mendapatkan 

calon karyawan dari dalam lingkungan perusahaan. Adapun 

prosedurnya antara lain: 

(1) Departemen Pemohon 

Mengisi formulir permohonan penambahan karyawan dan 

menyerahkan kepada bagian recruitment 

(2) Bagian Rekruitment 

- Membuat jadwal assessment, jadwal wawancara bagi 

calon karyawan yang membutuhkan serta melaporkan hasil 

assessment ke departemen terkait. 

- Jika hasilnya OK maka segera membuat surat mutasi 

dan proses selesai jika hasilnya tidak OK. 

(3) Departemen Pemohon 

Menerima dan mengevaluasi kerja karyawan selama 3 bulan 

untuk status promosi. Jika hasilnya OK maka karyawan 

tersebut diterima di departemen pemohon 

 

 



b) Rekruitment Eksternal  

Merupakan proses rekruitment yang dilakukan untuk 

mendapatkan calon karyawan dari luar lingkungan perusahaan. 

1) Departemen Pemohon 

Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan penambahan 

karyawan ke bagian recruitment. 

2) Bagian Rekruitment 

(a) Menerima formulir dan memilih surat lamaran kerja yang 

sesuai dengan kriteria. Jika surat lamaran kerja diserahkan 

ke departemen pemohon dan bila tidak ada maka 

mengajukan permohonan iklan atas persetujuan manajer 

HRD. 

(b) Melaksanakan seleksi dan bila hasilnya OK maka 

dilaksanakan psikotest.  

3) Bagian Rekruitment 

Mengirim surat panggilan dan melaksanakan psikotest, jika 

lulus ada tes wawancara. 

4) Departemen Pemohon 

Melakukan tes wawancara dan bila berhasil maka membuat 

surat penawaran gaji, berkoordinasi dengan manajer HRD. 

 

 



5) Manajer HRD 

(a) Mengajukan surat penawaran gaji kepada direktur  

(b) Jika mendapat persetujuan maka konfirmasi ke bagian 

rekruitment untuk membuat surat panggilan kerja 

6) Bagian Rekruitment 

Melakukan training. 

b. Ketenagakerjaan 

Jumlah tenaga kerja PT. Techpack Asia saat ini adalah 2352 orang 

yang terdiri dari: 

1) Karyawan Bulanan :  678 Orang 

2) Karyawan Harian : 1563 Orang 

3) Karyawan Kontrak :  111 Orang 

c. Jam Kerja Karyawan 

1) Karyawan Bulanan/non shift 

Senin s/d Jumat  : Pukul 08.30 – 16.30 WIB 

Istirahat 1 jam (12.00 – 13.00) 

Sabtu    : Pukul 08.30 – 14.30 WIB 

Istirahat 1 jam (12.00 – 13.00) 

2) Karyawan Harian/Borongan/Bulanan Shift 

Senin s/d Jumat 

Shift I    : Pukul 07.00 – 14.30 WIB 

(Istirahat 30 menit, jam 12.00 – 12.30 WIB) 



Shift II    :  Pukul 14.30 – 22.00 WIB 

(Istirahat 30 menit, jam 18.00 – 18.30 WIB) 

Shift III   :  Pukul 22.00 – 07.00 WIB  

(Istirahat 2 jam, jam 02. 00 – 04. 00 WIB)  

Sabtu 

Shift I   :  Pukul 07.00 – 12.00 (tanpa istirahat) 

Shift II  : Pukul 12.00 – 17.00 (tanpa istirahat) 

Shift III :  Pukul 17.00 – 22.00 (tanpa istirahat) 

Di dalam PT. Techpack Asia dibuat ketentuan- ketentuan yang 

dibuat agar tujuan maupun visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Salah 

satunya adalah ketentuan atau syarat dalam memilih karyawan. Adapun 

syarat umum yang harus dipenuhi untuk menjadi karyawan PT. Techpack 

Asia antara lain: 

a. Usia minimal 18 tahun saat penerima 

b. Berbadan sehat (sehat jasmani maupun rohani) 

c. Memenuhi tuntutan penempatan jabatan yang ditentukan perusahaan 

pada saat penerimaan 

d. Bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam 

perusahaan 

e. Tidak terlibat dalam keanggotaan atau partai dari organisasi terlarang 

f. Berkelakuan baik sesuai dengan SKKB 

g. Tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain  



h. Memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan dan lain- lain 

i. Tentang penggajian dan pengupahan 

Penggajian dan pengupahan yang berlaku pada PT. Techpack Asia yang 

berlaku terhadap karyawan berpedoman pada ketentuan umum Upah 

Minimum Regional (UMR) serta berdasarkan pada kebijakan dan jenis 

pekerjaan dalam lingkungan perusahaan. Hal- hal yang menjadi dasar 

kebijaksanaan perusahaan dalam sistem penggajian dan pengupahan antara 

lain: 

a. Prestasi kerja karyawan 

b. Bobot tanggung jawab dalam artian besar kecilnya tanggung jawab 

pekerjaan 

c. Senioritas 

d. Loyalitas terhadap perusahaan 

Selain itu PT. Techpack Asia juga memberikan jaminan social bagi 

karyawannya. Jaminan sosial yang diberikan antara lain: 

a. Tunjangan Kesejahteraan 

b. Tunjangan Kecelakaan 

c. Tunjangan Kematian 

d. Tunjangan Hari Raya 

e. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) 

f. Tunjangan- tunjangan sosial lainnya 



Tunjangan tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. 

8. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PT. Techpack Asia Demak 

 Sistem akuntansi penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak yang 

berasal dari pelunasan piutang baik melalui transfer antar bank maupun penagih 

perusahaan terdiri dari bagian- bagian yang terkait, dokumen- dokumen yang 

digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, bagan alir sistem akuntansi 

penerimaan kas dan pengendalian intern sistem akuntaansi penerimaan kas. 

a. Bagian-bagian yang Terkait 

Bagian-bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas yang 

berasal dari pelunasan piutang melalui bank pada PT. Techpack Asia 

Demak dibagi menjadi dua: 

1) Melalui Transfer antar Bank 

a) Bagian Piutang/ Penjualan 

Bagian ini mempunyai tugas membuatkan invoice berdasarkan 

Delivery Note (DN) yang diterima dari bagian pengiriman barang/ 

EPTE untuk kemudian diberikan kepada bagian akuntansi. Selain 

itu bagian ini juga bertugas mengadakan perjanjian serta 

mengkonfirmasi kapan dan melalui bank mana customer akan 

membayar utangnya yang harus ditransfer ke rekening bank 

perusahaan baik secara cash maupun kredit. 



b) Bagian Akuntansi 

Bagian ini mempunyai tugas menerima invoice dari bagian 

penjualan/piutang dan mengarsipnya sebagai dokumen masuknya 

piutang dan bila sudah terjadi pembayaran maka akan dibuatkan 

Bukti Bank Masuk dengan dokumen BRVTA. Bagian ini juga 

berkewajiban membuat jurnal pelunasan piutang melalui bank 

yang disebut bank receive. 

c) Bagian Kas 

Bagian ini bersama dengan bagian akuntansi membuat jurnal 

pelunasan piutang melalui bank yaitu bank receive. 

d) Bagian Pemeriksa Intern 

Bagian ini bertanggung jawab melaksanakan rekonsiliasi bank 

untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh 

fungsi akuntansi. 

2) Melalui Penagih Perusahaan 

a) Bagian Piutang/ Penjualan 

Bagian piutang ini bertanggung jawab rangkap selain membuat 

invoice juga melakukan penagihan kepada debitur (customer) 

berdasarkan invoice yang telah dibuat. Bagian ini juga bertanggung 

jawab menunjuk dan mengirim karyawan untuk datang ke 

customer sebagai penagih (broker) guna mengambil cek 

pembayaran. 



b) Bagian Akuntansi 

Bagian ini mempunyai tugas membuatkan cheque/ BG masuk jika 

sudah terjadi pembayaran dari customer dan melakukan 

endorsement serta membuatkan Bukti Bank Masuk jika cek 

tersebut sudah dicairkan dan ditransfer ke bank perusahaan. Bagian 

ini juga memposting penerimaan kas melalui bank masuk. 

c) Bagian Kas 

Bagian ini bertugas memposting penerimaan bank masuk. 

d) Bagian Pemeriksa Intern 

Bagian ini bertanggung jawab melaksanakan rekonsiliasi bank 

untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan 

oleh fungsi akuntansi. 

b. Dokumen-dokumen  yang Digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT. Techpack Asia Demak 

dalam sistem penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang 

melalui bank dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 

1) Melalui Transfer antar Bank 

a) Invoice 

Merupakan surat tagihan yang dibuat oleh bagian piutang berisi 

nomor order, nama barang, kuantitas dan harga barang maupun 

batas waktu pembayaran. 

b) Kuitansi 



Merupakan surat yang dibuat oleh bagian penjualan yang 

dilampirkan bersama invoice dalam pengiriman barang. 

c) Bukti Bank Masuk 

Bukti Bank Masuk ini dibuat oleh bagian akuntansi bila ada 

pembayaran dari customer ke rekening bank perusahaan. 

2) Melalui Penagih Perusahaan 

a) Invoice 

Merupakan surat yang dibuat oleh bagian piutang/ penjualan 

sebagai bukti penagihan piutang kepada customer. 

b) Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur untuk melakukan pembayaran utang 

mereka. Kuitansi ini dibuat dan diotorisasi oleh bagian piutang. 

c) Bukti Cheque/BG Masuk 

Bukti ini dibuat dan diotorisasi oleh bagian akuntansi sebagai bukti 

setor bank/ bukti pentransferan piutang ke rekening bank 

perusahaan. 

d) Bilyet Giro 

Merupakan dokumen yang dibuat oleh customer untuk perusahaan 

sebagai bukti untuk mengkreditkan rekening yang ada pada bank 

customer ke rekening bank perusahaan. 

 



e) Bukti Bank Masuk 

Bukti bank masuk ini dibuat oleh bagian akuntansi sebagai bukti 

bahwa bank perusahaan telah menerima pembayaran piutang dari 

customer. 

c. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan Akuntansi yang digunakan oleh PT. Techpack Asia Demak 

untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang 

melalui bank dengan cara transfer antar bank maupun penagih 

perusahaan yaitu: 

1) Jurnal Penerimaan Kas ( Bank Receive Journal )  

Digunakan oleh bagian akuntansi untuk mencatat penerimaan kas yang 

berasal dari penerimaan bank masuk. 

2) Rekonsiliasi Bank 

Rekonsiliasi bank dibuat oleh fungsi pemeriksa intern berdasarkan 

rekening koran bank dan catatan kas perusahaan. Catatan ini 

digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan jurnal. 

d. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Bagan alir sistem akuntansi penerimaan kas, yang digunakan untuk 

memperjelas uraian kegiatan tiap- tiap bagian yang terlibat dalam 

sistem akuntansi penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang 

serta dokumen- dokumen melalui bank dengan cara transfer antar bank 



maupun penagih perusahaan pada PT. Techpack Asia dapat dilihat dari 

masing- masing gambar pada lampiran. 

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang sistem akuntansi 

penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak berasal dari 

pelunasan piutang melalui bank baik transfer antar bank maupun 

penagih perusahaan. Berikut ini uraian tiap-tiap bagian yang terlibat di 

dalamnya:  

1) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Melalui 

Transfer antar Bank 

a) Bagian Penjualan  

o Menerima DN (Delivery Note) dari bagian EPTE (pengiriman 

barang) 

o Membuatkan invoice rangkap 4 berdasarkan DN, dimana 

invoice ini memuat kuantitas, nama dan harga barang total 

piutang yang harus dibayar customer dan batas waktu 

pelunasan piutang 

o Menyerahkan invoice ke customer (bersama dengan surat 

pengiriman barang) melalui bagian EPTE 

o Menyerahkan invoice ke bagian akuntansi 

o Mengadakan perjanjian ke customer melalui telpon tentang 

pembayaran piutang melalui transfer ke rekening bank 

perusahaan 



o Menginformasikan ke bagian akuntansi mengenai waktu yang 

dijanjikan customer untuk membayar utang melalui transfer 

bank 

o Melakukan penagihan jika batas waktu yang diberikan 

perusahaan telah jatuh tempo 

b) Bagian Akuntansi 

o Menerima invoice dari bagian penjualan dan mengarsipkan 

invoice tersebut berdasarkan jenisnya baik TAL (customer 

local) maupun TAX (eksport) urut nomor 

o Menerima informasi dari bagian penjualan mengenai waktu 

penerimaan piutang atau waktu yang dijanjikan customer untuk 

membayar utangnya melalui transfer dari bank customer ke 

bank perusahaan 

o Bila waktu yang dijanjikan customer untuk melunasi utangnya 

melalui transfer ke bank perusahaan telah tiba maka bagian ini 

segera memeriksa penerimaan bank masuk 

o Bila rekening bank sudah bertambah berarti customer telah 

membayar utangnya melalui transfer ke rekening bank 

perusahaan maka segera membuatkan bukti bank masuk 

rangkap 2, mencari invoice dan melampirkannya 

o Mengotorisasi bukti bank masuk 



o Bukti bank masuk lembar ke- 1 diarsip bersama invoice, 

lembar ke- 2 diarsip ke otner yang telah disediakan menurut 

nama bank masing- masing sebagai dokumen 

o Menjurnal penerimaan bank masuk 

o Menginformasikan ke bagian kas adanya rekening bank masuk 

c) Bagian Kas 

o Menjurnal penerimaan bank masuk 

2) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang Melalui 

Penagih Perusahaan. 

a) Bagian Piutang/ Penagih/ Penjualan 

o Menerima DN (Delivery Note) dari bagian EPTE (pengiriman 

barang) 

o Membuatkan invoice rangkap 4 berdasarkan DN, dimana 

invoice ini memuat kuantitas, nama dan harga barang total 

piutang yang harus dibayar customer dan batas waktu 

pelunasan piutang 

o Menyerahkan invoice ke customer ( bersama dengan surat 

pengiriman barang ) melalui bagian EPTE 

o Menyerahkan invoice ke bagian akuntansi 

o Mengadakan perjanjian pada customer melalui telepon tentang 

pembayaran utang melalui cek/ bilyet giro 



o Mengirim utusan dari perusahaan yang sering disebut broker 

untuk mengambil cek atau giro ke perusahaan customer yang 

harus segera dicairkan ke bank 

o Menginformasikan pada bagian akuntansi bahwa akan ada 

pembayaran piutang dari customer melalui penagih perusahaan 

b) Bagian Akuntansi 

o Menerima invoice dari bagian penjualan dan mengarsipkan 

invoice tersebut urut nomor 

o Menerima informasi dari bagian penjualan mengenai waktu 

yang dijanjikan customer untuk membayar utangnya melalui 

penagih perusahaan 

o Bila waktu yang dijanjikan customer telah tiba dan telah 

mendapat informasi dari broker atau dari bagian penjualan 

bahwa ada penerimaan piutang maka bagian ini segera 

memeriksa rekening penerimaan bank masuk 

o Membuatkan bukti cheque/ BG masuk dan mengotorisasi 

o Membuatkan bukti bank masuk dan memintakan otorisasi pada 

pihak yang berwenang 

o Menjurnal penerimaan bank masuk 

o Mengarsip bukti bank masuk bersama lampiran invoice 



o Mengarsip bukti bank masuk dilampiri dokumen- dokumen 

pendukung seperti invoice, bilyet giro maupun bukti cheque/ 

BG masuk 

o Menginformasikan ke bagian kas adanya bank masuk 

c) Bagian Kas 

o Menjurnal penerimaan bank masuk  

e. Pengendalian Intern terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

PT. Techpack Asia Demak melakukan pengendalian intern terhadap 

sistem akuntansi penerimaan kas sebagai berikut: 

1) Pengendalian intern terhadap sistem penerimaan kas PT. Techpack 

Asia Demak dengan memisahkan antara bagian kasir dengan bagian 

akuntansi agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap penerimaan kas. 

2) Dalam penerimaan piutang, yang dipakai adalah rekening bank jadi 

semua piutang yang diterima disimpan di bank. 

3) Sistem yang dipakai perusahaan sudah bersifat komputerisasi, jadi 

tidak banyak dokumen dan pihak yang terlibat di dalamnya. 

4) Penggunaan bukti bank masuk (BRVTA) diberi nomor urut tercetak. 

5) Penggunaan atau pembuatan invoice diberi nomor urut tercetak. 

6) Penerimaan kas dengan bank masuk mendapat otorisasi dari pihak 

yang berwenang. 

7) Pencatatan dalam jurnal bank masuk didasarkan pada bukti bank 

masuk yang telah diotorisasi. 



8) Setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian antar 

penerimaan kas perusahaan dengan catatan yang dibuat oleh bank 

(Rekonsiliasi Bank), pemeriksaan dengan penyesuaian ini berdasarkan 

pada rekening koran bank yang diterima tiap bulan dilakukan oleh 

bagian akuntansi dan pemeriksa intern. 

9)  Setiap hari diadakan pemeriksaan catatan akuntansi oleh bagian 

akuntansi. 

B. Pembahasan 

Kas merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan, termasuk didalamnya cek yang diterima dari pelanggan 

dan disimpan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau simpanan di bank 

yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau bilyet. Di dalam 

pengelolaan kas pada perusahaan diperlukan adanya sistem. Sistem ditujukan 

untuk memberikan informasi bagi pihak yang memerlukan, salah satu yang 

dibentuk adalah sistem penerimaan kas, dan biasanya sistem yang digunakan 

adalah sistem penerimaan kas melalui penjualan tunai maupun kredit dengan 

pelunasan piutang. 

Sistem penerimaan kas yang dirancang oleh PT. Techpack Asia 

berasal dari pelunasan piutang mengingat sulitnya pembayaran melalui 

penjualan tunai maka perusahaan memberikan batas waktu pada customer 

untuk membayar. Penerimaan kas yang berasal dari pembayaran piutang baik 



secara cash maupun kredit dilakukan melalui transfer antar bank maupun 

melalui penagihan perusahaan. 

Sistem penerimaan kas pada PT. Techpack Asia yang berasal dari 

pelunasan piutang melalui penagihan perusahaan dilakukan apabila batas 

waktu yang diberikan perusahaan kepada customer sudah jatuh tempo, maka 

dari perusahaan khususnya bagian penjualan mengirim utusan untuk 

mengambil cek atau sering disebut bilyet giro yang jumlah nominalnya 

sebesar utang yang akan dibayar oleh customer dan kemudian dicairkan ke 

bank yang ditunjuk oleh customer lalu disimpan atau ditransfer ke rekening 

bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Tetapi pembayaran dilakukan sebelum 

jatuh tempo maka cek tersebut belum dapat dicairkan. Pemberitahuan 

pembayaran piutang dari customer biasanya diinformasikan ke bagian 

penjualan (dimana bagian penjualan ini yang menangani dan membuat invoice 

serta batas waktu pembayaran piutang dari customer) melalui telepon atau 

internet. Sistem akuntansi penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak 

yang berasal dari pelunasan piutang melalui penagih perusahaan mempunyai 

bagian yang terkait: bagian piutang/ penjualan, bagian akuntansi, bagian kas 

dan bagian pemeriksa intern. Dokumen yang digunakan adalah invoice, 

kuitansi, bukti cheque/ BG masuk, bilyet giro dan Bukti Bank Masuk Catatan 

akuntansi yang digunakan adalah jurnal penerimaan kas dan rekonsiliasi bank. 

Pada saat ini PT. Techpack Asia mempunyai beberapa rekening di bank, salah 

satunya adalah rekening pada bank HSBC, dimana bank inilah yang dipercaya 



menyimpan sebagian besar kekayaan perusahaan khususnya yang berasal dari 

pelunasan piutang baik yang berupa Rupiah (IDR), Dollar (USD), UER 

maupun Yen. Sedangkan bank yang khusus ditunjuk perusahaan untuk 

masalah gaji adalah bank BCA. Bank lain yang digunakan untuk menyimpan 

kekayaan perusahaan antara lain adalah bank HAGA. 

Sistem penerimaan kas pada PT. Techpack Asia dari pelunasan 

piutang melalui transfer antar bank dilakukan karena banyaknya customer 

yang berasal dari luar Semarang seperti Jakarta bahkan dari luar negeri. Jadi 

mereka melunasi utang mereka dengan transfer antar bank. Bila bank yang 

dijadikan transfer perusahaan berbeda dengan bank customer maka dalam 

penerimaan piutangnya, perusahaan dikenakan biaya transfer bank yang 

sering disebut dengan bank charges/ pearch. Dalam artian bank akan 

memotong penerimaan piutang sebagai biaya transfer. Dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak yang berasal dari pelunasan 

piutang melalui transfer antar bank memepunyai bagian yang terkait: bagian 

piutang/ penjualan, bagian akuntansi, bagian kas dan bagian pemeriksa intern. 

Dokumen yang digunakan adalah invoice, kuitansi dan Bukti Bank Masuk. 

Catatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal penerimaan kas dan 

rekonsiliasi bank. 

Sistem penerimaan kas pada PT. Techpack Asia yang berasal dari 

pelunasan piutang baik melalui penagih perusahaan maupun transfer antar 



bank tidak melibatkan banyak bagian atau fungsi dan tidak banyak juga 

menggunakan dokumen karena perusahaan sudah bersifat komputerisasi. 

Berdasarkan analisis tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem 

akuntansi penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak melalui piutang 

baik transfer antar bank maupun penagih perusahaan sudah cukup baik karena 

menggunakan rekening bank dalam penerimaan piutang  jadi kecil 

kemungkinan terjadinya penggelapan penerimaan kas oleh bagian- bagian 

yang tidak berwenang. Tetapi dalam sistem akuntansi penerimaan kas melalui 

piutang pada PT. Techpack Asia Demak bagian- bagian yang terkait belum 

sesuai dengan teori yaitu belum adanya pemisahan antara bagian piutang dan 

bagian penagihan.    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah pembahasan mengenai sistem akuntansi penerimaan kas pada PT. 

Techpack Asia Demak maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistem akuntansi penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak berasal dari 

pelunasan piutang melalui bank dengan dua cara yaitu melalui transfer antar 

bank dan penagih perusahaan. Bank yang digunakan untuk pelunasan piutang 

sebagian besar adalah bank HSBC dan ada pula yang tersimpan di bank 

HAGA. 

2. Bagian- bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas PT. 

Techpack Asia Demak yang berasal dari pelunasan piutang melalui transfer 

antar bank maupun melalui penagih perusahaan yaitu bagian piutang atau 

bagian penjualan, bagian akuntansi, bagian kas dan bagian pemeriksa intern. 

3. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

pada PT. Techpack Asia Demak yang berasal dari pelunasan piutang melalui 

bank dengan cara transfer antar bank yaitu invoice, bukti bank masuk. 

Sedangkan dokumen- dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak melalui penagih perusahaan 



yaitu invoice, kuitansi, bukti cheque atau BG masuk, bilyet giro dan bukti 

bank masuk. 

4. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas 

pada PT. Techpack Asia Demak yang berasal dari pelunasan piutang melalui 

bank dengan transfer antar bank maupun penagih perusahaan yaitu jurnal 

bank masuk (bank receive journal) dan rekonsiliasi bank. 

5. Sistem akuntansi penerimaan kas yang digunakan perusahaan bersifat 

komputerisasi jadi tidak banyak bagian- bagian maupun dokumen- dokumen 

yang terlibat didalamnya. 

6. Sistem penerimaan kas pada PT. Techpack Asia Demak pada dasarnya sudah 

baik karena menggunakan bank sebagai tempat penerimaan piutang dengan 

kata lain semua piutang yang diterima oleh PT. Techpack Asia Demak 

disampan semua dalam rekening bank perusahaan, jadi kecil kemungkinan 

untuk terjadi penggelapan terhadap penerimaan kas. 

B. Saran 

PT. Techpack Asia Demak diharapkan dapat lebih memperketat 

pengawasan terhadap penerimaan kasnya, supaya bagian- bagian tersebut dapat 

bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugasnya masing- masing dan 

untuk menghindari terjadinya penyelewengan- penyelewengan terhadap 

penerimaan kas, hal tersebut dapat ditempuh dengan cara memepertahankan atau 

menambah pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penerimaan kas PT. 



Techpack Asia Demak khususnya bagian pemeriksa intern yang selain bertugas 

pengawasan terhadap pengendalian intern juga dapat membantu tugas bagian 

akuntansi yang terlalu banyak dalam pengendalian intern dan mengadakan bagian 

penagihan yang dapat mengurangi tugas bagian penjualan yang mempunyai tugas 

ganda. Selain itu diharapkan bagian penjualan dapat lebih tegas dalam melakukan 

penagihan kepada customer agar piutang dapat segera diterima sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan sehingga tidak terjadi tunggakan pembayaran dari 

customer. 
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Gambar I 

Bagan 1. Sistem Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagihan 
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Bagan 2. Sistem Penerimaan Kas Melalui Bank 
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