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SARI 
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 Perumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 
adalah tentang bagaimana sistem pengendalian intern atas penerimaan kas dari 
penjualan tunai pada KPRI Sejahtera Bayan. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern atas 
penerimaan kas dari penjualan tunai pada KPRI Sejahtera Bayan. Sedangkan 
manfaat yang dipakai penulis Tugas Akhir ini adalah manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. 

Obyek penelitian adalah sistem pengendalian intern atas penerimaan kas 
dari penjualan tunai pada KPRI Sejahtera Bayan. Pengambilan data dilakukan 
dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan di 
analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Fungsi yang terkait dalam sistem pengendalian intern penerimaan kas pada 
KPRI Sejahtera meliputi: (1) Fungsi Penjualan, (2) Fungsi Kas, dan (3) Fungsi 
Akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian intern 
penerimaan kas pada KPRI  Sejahtera (1)Faktur penjualan tunai, (2) Pita Register 
kas, (3) Daftar Harian Kas. Catatan akuntansi yang digunakan pada KPRI 
Sejahtera Bayan: (1) Daftar Penerimaan Kas (2) Kartu persediaan. Unsur 
pengendalian intern pada KPRI Sejahtera Bayan: (1) Organisasi (2) Sistem 
Otorisasi dan Prosedur Pencatatan, (3) Praktek yang sehat. 

 Adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut. Pada unsur organisasi 
sebaiknya diadakan penetapan tanggung jawab dan pemisahan fungsi yang jelas. 
untuk prosedur pencatatan perlu adanya jurnal penjualan, jurnal umum, kartu 
persediaan dan kartu gudang agar dapat menghasilkan informasi yang teliti dan 
dapat dipercaya mengenai kekayaan, pendapatan dan biaya yang dimiliki oleh 
KPRI Sejahtera Bayan. Untuk memenuhi standar praktik yang sehat maka pada 
KPRI Sejahtera Bayan perlu diadakan inspeksi mendadak oleh pengawas sebagai 
bentuk dari pengendalian intern dan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Untuk 
memiliki karyawan yang cakap KPRI Sejahtera Bayan perlu adanya penyaringan 
yang lebih ketat untuk mendapatkan karyawan yang lebih kompeten dan sesuai 
dengan profesinya agar dapat tercipta efektifitas dan efisiensi kerja.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi 

didirikan dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh karena itu anggota koperasi menjadi 

menjadi perioritas paling utama dalam meningkatkan kesejahteraan atas dasar  

kesamaan hak dan kesamaan kewajiban. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian kesatu, 

dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Widiyanti (2002:72), 

koperasi sering diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela 

mempersatukan diri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan 

menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang 

diawasi secara demokratis. 

 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Bayan yang selanjutnya 

ditulis dengan KPRI Sejahtera Bayan merupakan koperasi yang didirikan untuk 

para pegawai negeri sebagai anggota. KPRI Sejahtera Bayan. Dalam 

pengembangan pertumbuhan skala operasi baik kegiatan maupun jumlah 

karyawan, koperasi memiliki permasalahan yang semakin komplek. Manajer atau 
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pengelola koperasi tidak mampu lagi melaksanakan sendiri seluruh fungsinya, 

keadaan seperti ini menuntut manajer untuk mendelegasikan sebagian tugas dan 

wewenang serta pertanggung jawaban kepada beberapa bawahan yang dipimpin 

guna membantu pengelolaan perusahaan.Untuk mengawasi jalannya tugas yang 

dipercayakan bawahan dan menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen perlu adanya sistem pengendalian intern.  

Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai 

penunjang dalam menjalankan usahanya. Sistem tersebut disesuaikan dengan 

keadaan  dan kondisi masing-masing perusahaan karena jenis dan bentuk masing-

masing perusahaan berbeda-beda. Sistem pengendalian intern yang dirancang 

dengan baik terhadap struktur organisasi di dalamnya terdapat pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan maupun koperasi, seperti 

pemisahan fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan. Salah 

satu aktiva yang dimiliki perusahaan adalah kas. Kas perlu mendapat perhatian 

tersendiri karena sifatnya yang sangat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat 

dibuktikan kepemilikannya. Keadaan ini mendorong koperasi untuk melakukan 

pengendalian intern terhadap penerimaan kas. 

KPRI Sejahtera memiliki beberapa usaha yaitu simpan pinjam, kredit 

perumahan, pertokoan dan apotek, dari berbagai macam usaha yang dijalankan 

sektor penjualan tunai merupakan sumber penerimaan kas yang paling besar. 

Dengan keterbatasan jumlah karyawan di bagian pelaksana dan alat mekanis yang 
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digunakan KPRI Sejahtera, hal ini mempengaruhi pelaksanaan sistem 

pengendalian intern penerimaan kas pada KPRI Sejahtera Bayan. Keterbatasan 

jumlah karyawan berakibat terjadinya perangkapan tugas pada fungsi tertentu, 

sehingga apabila terjadi kesalahan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung 

jawab atas kesalahan tersebut. Pelaksanaan  pencatatan dan penggunaan  alat 

mekanis yang kurang memadai dapat mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan 

kekayaan yang masuk sehingga akan merugikan koperasi secara material. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip pengendalian intern penerimaan kas. 

Sistem pengendalian intern pada KPRI Sejahtera Bayan dilaksanakan 

untuk menghindari terjadinya kebocoran pada penerimaan kas dan juga untuk 

mengetahui tingkat keefektifan sistem manajemen yang telah dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaannya  ada yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern yang 

baik yaitu dengan adanya pemeriksaan secara independent yang dilakukan oleh 

bagian pengawas setiap satu bulan sekali. Penerimaan kas dalam koperasi harus 

dilaksanakan secara teliti karena modal koperasi yang jumlahnya terbatas harus 

digunakan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan usahanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota. Sistem pengendalian intern yang terjadi pada KPRI 

Sejahtera Bayan tidak terlepas dari kekurangan, hal ini ditunjukkan dengan tidak 

adanya pemisahan antara pencatatan dan penyimpanan aktiva. Hal ini bertolak 

belakang dengan prinsip pokok pengendalian intern. Akan tetapi hal ini dapat 

teratasi jika manajer dapat mengawasi dan melaksanakan tugas tersebut dengan 

baik. 
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Berdasarkan uraian di atas bahwa penjualan tunai merupakan  sumber 

penerimaan kas terbesar pada KPRI Sejahtera dan betapa pentingnya penerimaan 

kas, maka penulis tertarik untuk Tugas Akhir dengan judul “Sistem Pengendalian 

Intern Penerimaan Kas atas Penjualan Tunai pada KPRI Sejahtera Bayan”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan 

tugas akhir. Batasan masalah ini berfungsi sebagai pedoman arah dari pembahasan 

masalah agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini, penulis memberikan batasan, mengenai sistem pengendalian intern 

penerimaan kas dari penjualan tunai. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Agar tugas akhir ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang 

telah ditetapkan maka perlu adanya ruang lingkup yang jelas. Dengan demikian 

akan terfokus pada faktor yang paling relevan untuk dibahas. Termasuk dalam 

pembahasan tugas akhir ini adalah mengenai : 

a. Bagaimana pengendalian intern yang diterapkan pada KPRI Sejahtera 

Bayan? 

b. Bagaimana pengendalian intern atas penerimaan kas dari penjualan tunai 

pada KPRI Sejahtera Bayan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka secara objektif 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern yang diterapkan pada 

KPRI Sejahtera Bayan. 

b. Untuk mengetahui pengendalian intern penerimaan kas atas penjualan 

tunai pada KPRI Sejahtera Bayan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1)   Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia 

ilmu pengetahuan, khususnya mengenai  sistem pengendalian intern terhadaap 

penerimaan kas pada koperasi sehingga memantapkan teori dengan praktik di 

lapangan.  

2)   Manfaat Praktis 

a Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada penulis 

mengenai sistem pengendalian intern penerimaan kas. 

b Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan dapat menambah referensi 

perpustakaaan dan memberi manfaat bagi mahasiswa yang lain dalam 

penelitian lebih lanjut. 

c Bagi Koperasi, diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan 

pemikiran  dalam  menciptakan sistem yang lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1      Sistem Pengendalian Intern 

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003:1076). 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu 

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi 2001:5). 

Menurut Baridwan dalam Hesthi (2003:11), Sistem adalah suatu kerangka 

dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu 

skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama 

dari perusahaan. Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Pengendalian (control) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan 

aktivitas sebuah obyek, organisasi, atau sistem. Salah satu tujuan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) adalah membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah 

organisasi bisnis. Akuntansi dapat membantu mencapai tujuan dengan merancang 

sistem pengendalian yang efektif dan dengan cara pengkajian sistem pengendalian 

yang sekarang dipakai untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara 

efektif (Krismiaji 2005:215). 

Pengendalian intern (Internal Control) dapat dipandang dari arti sempit 

dan dari arti yang luas. Pandangan yang sempit menyatakan bahwa pengendalian 
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intern adalah pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar 

(crossfooting) maupun penjumlahan menurun (footing). Sedangkan pandangan 

yang luas menyatakan bahwa pengendalian intern lebih luas dari pengecekan, 

yaitu meliputi semua alat yang digunakan manajemen untuk melakukan 

pengendalian atau pengawasan. 

Pengendalian intern adalah pengendalian intern yang meliputi struktur 

organisasi, semua cara, dan alat koordinasi yang digunakan di dalam perusahaan 

denngan tujuan untuk (1) mengamankan harta perusahaan, (2) meningkatkan 

ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, (3) meningkatkan efisiensi 

operasi, dan (4) mendoronng dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah 

ditetapkan (Sugiri 2002:3). Pengendalian intern sebagai suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komesaris, manajemen, dan personel lain yang didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan, yaitu 

(1) keandalan laporan keuanngan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku, dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi 2002:180). 

Menurut Mulyadi (2001:163), Sistem pengendalian intern adalah 

gabungan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen.  
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2.1.1 Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001:164), unsur pokok sistem pengendalian intern 

adalah sebagai berikut. 

a Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

b Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yan memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, piutang, pendapatan dan biaya. 

c Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

d Karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi, tujuan dari sistem pengendalian intern dilihat dari 

definisi sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut. 

a Menjaga kekayaan organisasi. 

b Mengecek ketelitian dan keandalan. 

c Mendorong Efisiensi. 

d Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dilihat dari tujuan sistem pengendalian intern, maka sistem pengendalian 

intern tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 

a.   Pengendalian Intern Akuntansi 

   Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan 
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organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian 

intern akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur 

yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya. 

b.  Pengendalian Intern Administartif 

   Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode, 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi 

dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2001:164). 

 

2.1.3 Prosedur Pengendalian Intern 

 Penerimaan kas dalam suatu perusahaan dapat berasal dari beberapa 

sumber, antara lain dari penjualan tunai, pelunasan piutang atau pinjaman. 

Prosedur-prosedur pengawasan yang dapat digunakan, antara lain: 

a Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan 

setiap penerimaan kas harus seegera dicatat dan disetor ke bank. 

b Diadakan pemisahan fungsi antara bagian kas dan bagian pencatatan kas. 

c Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan 

pencatatan kas selain itu setiap hari harus dibuat laporan kas (Baridwan 

1992:87). 

 

2.1.4 Prinsip-prinsip Pengendalian Intern 

 Menurut Jusup (2001:4), prinsip-prinsip pengendalian intern yang pokok 

adalah sebagai berikut. 
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a Penetapan tanggung jawab secara jelas. 

b Penyelenggaraan pencatatan yang memadai. 

c Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan. 

d Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva. 

e Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan. 

f Pemakaian peralatann mekanis bila memungkinkan. 

g Pelaksanaan pemeriksaan secara independent. 

 

2.2 Pengendalian Intern Kas 

Pengawasaan penerimaan kas antar perusahaan satu dengan yang lainnnya 

sering kali berbeda-beda, demikian pula dengan koperasi. Ada beberapa prinsip 

pengawasan intern terhadap penerimaan kas yang dapat dijadikan pedoman. 

Berikut beberapa prinsip pengawasan intern terhadap penerimaan kas yang dapat 

dijadikan pedoman (Jusup 2001:4-8). 

1) Petugas yang menangani  bagian penerimaan kas tidak boleh merangkap 

sebagai pelaksana pembukuan/pencatatan atas penerimaan kas tersebut, 

sebaliknya petugas yang menangani pembukuan tidak boleh mengurusi 

kas. 

2) Setiap kali penerimaan kas harus segera dicatat. 

3) Penerimaan kas setiap hari harus disetorkan seluruhnya ke bank. Hal ini 

dilakukan agar petugas yang menangani kas tidak memeiliki kesempatan 

menggunakan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. 



11 
 

 
 

 

4) Apabila memungkinkan sebaiknya diadakan pemisahan fungsi penerimaan 

kas dengan fungsi pengeluaran kas. 

 Sumber penerimaan kas pada badan usaha biasanya berasal dari penjualan 

dan pelunasan piutang, demikian juga dengan koperasi. Berikut penjelasan 

mengenai penerimaan kas dari penjualan tunai. 

 

2.3 Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

 Berdasarkan pengendalian intern yang baik sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai mengharuskan: 

1) Penerimaan yang berasal dari penjualan tunaisebaiknya dilakukan dengan 

melalui kas register pada saat kas transakasi terjadi. 

2) Petugas pemegang kas harus dipisahkan dari petugas pencatat transaksi 

kas (Jusup 2001: 8-9). 

Fungsi yang terkait dalam penjualan tunai adalah: 

1) Fungsi penjualan 

2) Fungsi kas  

3) Fungsi gudang 

4) Fungsi pengiriman 

5) Fungsi akuntansi 

Dokumen yang digunakan dalam system penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah: 

1) Faktur penjualan tunai 

2) Pita register kas 
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3) Credit card sales tip 

4) Bill of lading 

5) Faktur penjualan COD 

6) Bukti setor ke bank 

7) Rekapitulasi harga pokok penjualan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah sebagai berikut. 

1) Jurnal penjualan 

2) Jurnal penerimaan kas 

3) Jurnal umum 

4) Kartu persediaan 

5) Kartu gudang 

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan 

kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. 

1) Organisasi 

a Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

b Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

c Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, 

fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a penerimaan order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi-fungsi 

penjualan dengan menggunakan fomulir faktur penjualan tunai. 
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b Penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan cara 

membubuhkan cap lunas pada faktur tersebut. 

c Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

d Penyerahan barang diotorisasi oleh bagian pengiriman dengan cara 

membubuhkan cap “Sudah Diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 

e Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

3) Praktik yang Sehat 

a Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya 

dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. 

b Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke 

bank pada hari yang sama dengna transaksi penjualan tunai atau hari 

kerja berikutnya. 

c Perhitungsn saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodic 

dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern (Mulyadi 2001 : 

470-471). 

 Sistem penerimaan kas atas penjualan tunai dapat dilihat pada gambar 1 

berikut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk memperoleh 

data-data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. Lokasi penelitian 

tugas akhir ini dilakukan di KPRI Sejahtera, yang bertempat di Jl. Gajahmada No. 

30 Bayan, Purworejo. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera adalah 

bentuk usaha koperasi dengan maksud mengkoordinir pegawai dan didirikan 

untuk kepentingan pegawai guna memenuhi kebutuhan para anggotanya. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau yang menjadi titik 

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

penelitian ini adalah fungsi atau bagian yang terkait, dokumen yang digunakan, 

catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari pinjaman 

harian pada koperasi KPRI Sejahtera, Bayan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Metode Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling tepat adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen 
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(Arikunto 2002:146). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah 

metode observasi langsung. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di 

tempat yang menjadi objek penelitian. Objek yang diamati adalah sistem 

pengendalian intern atas penerimaan kas atas penjualan tunai pada KPRI Sejahtera 

Bayan. 

2) Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal yang 

barupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, noluten, paper, 

lager, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2002:149). 

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian karena beberapa alasan, antara 

lain: 

(1) Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. 

(2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

(3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang 

alamiah. 

(4) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

ilmu pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

3) Wawancara 

 Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara (Arikunto 

2002 : 231).  Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tak terstruktur atau wawancara cara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan 

membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
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menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila 

dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula 

dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau 

diharapkan. 

4) Metode  Studi Pustaka 

 Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang 

memanfaatkan buku atau literatur sebagai bahan referensi untuk memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli dengan mendapatkan kesimpulan 

tersebut sebagai metode tersendiri. 

 
3.4 Metode Analisis Data 

1) Teknik 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 sebagai berikut. 

a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul apakah data 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

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

diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data penelitian ini 

dipergunakan metode dekriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan 

kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang 

dihadapi serta solusinya. 

2) Metode Analisis Data 
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 Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis, secara 

umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang 

tidak didasarkan pada perhitungan statistic yang berbentuk kuantitatif (jumlah) 

akan tetap dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun 

secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Badan Usaha 

 Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Bayan merupakan salah 

satu badan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-

anggotanya. Tanggal 30 September 1996 secara formal KPRI Sejahtera didirikan 

dengan jumlah anggota 154 orang. 

 Adapun susunana pengurus pada saat itu sebagai berikut. 

Ketua  : Sunaryo 

Wakil ketua : Hartono S. 

Sekretaris : Budi Pramono 

Bendahara : Sidik A. 

 Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama dilaksanakan pada tanggal 8 

Oktober 1996 yang dihadiri segenap anggota dan pejabat pemerintah. Dan pada 

saat itulah koperasi diberi nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera 

Bayan dengan jenis koperasi serba usaha. 

 Selain itu, pada saat yang sama koperasi juga mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan badan hukum. Dua bulan kemudian, akte pendirian Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Bayan disahkan oleh Direktorat Koperasi 

Jawa Tengah dengan nomor  7650b/BH/PAD/KWK.11/96.  
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4.1.2 Visi dan Misi Koperasi 

 Visi KPRI Sejahtera Bayan adalah membangun dan mengembangkan 

potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada umumnya untuk untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta aktif dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, dan masyarakat memperoleh 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada setiap lembaga sangat penting, karena merupakan 

suatu kerangka yang menunjukkan bagian dari suatu keorganisasian. Manulang 

dalam bukunya Ekonomi Perusahaan (1991:84) menyatakan bahwa struktur 

organisasi adalah gambaran skematis tentang hubungan-hubungan kerja sama dan 

orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka usaha mencapai suatu 

tujuan. Tanpa struktur organisasi maka segala kegiatan dari perusahaan tidak akan 

berlangsung secara teratur yang bisa mengakibatkan tujuan yang telah ditentukan 

semula tidak akan tercapai sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Tujuan 

adanya struktur organisasi adalah untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan masing-masing bidangnya. 

 Adapun struktur organisasi yang dipakai oleh KPRI adalah struktur 

organisasi lini, yaitu setiap bagian melaksanakan kegiatan utama perusahaan, 

hanya dengan satu atasan sehingga ada satu kesatuan perintah serta diturunkan ke 

bawah melalui tingkatan organisasi. Kemudian antara bagian yang satu dengan 
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bagian yang lain tercipta hubungan dan kerjasama dengan melaksanakan kegiatan 

koperasi. Struktur organisasi KPRI Sejahtera Bayan dapat dilihat pada lampiran 

11. 

 

4.1.4 Tugas Masing-masing Bagian 

 Adapun tiap bagian memiliki tugas masing-masing sebagai berikut: 

1) Ketua Umum 

 Ketua Umum sebagai pemimpin yang tertinggi di KPRI Bayan. 

2) Sekretaris 

 Bertugas membuat surat-surat yang bersifat pemberitahuan, 

keterangan, maupun undangan. 

3) Bendahara 

 Bertugas mengurusi mengenai keuangan baik dalam hal penyimpanan, 

penerimaan, maupun pengeluaran uang. 

4) Ketua Bidang Apotek dan KSU 

 Bertugas mengelola salah satu usaha koperasi yang berupa apotek dan 

koperasi serba usaha milik KPRI Handayani Bayan. 

5) Ketua Bidang Koperasi Unit 

 Berperan sebagai pemimpin di koperasi unit, yaitu koperasi yang 

berada di bawah koperasi induk. 

6) Ketua Bidang Usaha 

 Berperan sebagaipengatur semua usaha-usaha yang dimiliki oleh 

koperasi sekaligus sebagai penasehatnya. 
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7) Ketua Bidang Perumahan 

 Bertugas mengurusi masalah perumahan yang merupakan salah satu 

usaha koperasi dengan Bank BTN. 

8) Pengawas 

 Bertugas mengawasi kinerja karyawan koperasi. 

9) Badan Perutusan Anggota (BPA) 

 Sebagai wakil dari anggota koperasi untuk mengawasi kinerja para 

karyawan koperasi agar tidak terjadi penyelewengan. 

10) Bidang Umum 

 Bertugas menyelesaikan masalah-masalah umum yang berhubungan 

dengan usaha koperasi. 

11) Bidang Keuangan 

 Berperan sebagai pengelola keuangan koperasi. Merupakan pihak yang 

menerima dan mengluarkan uang secara langsung kepada anggota 

serta yang membuat laporan keuangan. 

12) Trading and Comercial Unit 

 Pihak yang mengurusi usaha koperasi yang berhubungan dengan 

pinjaman barang mulai dari pencarianbarang hingga pembayaran 

angsuran kepada dealer atau toko-toko yang menjadi distributor. 

13) Real Estate 

 Bertugas mengurusi masalah perkreditan  perumahan mulai dari 

penjualan hinggapembayaran angsuran ke BTN. 
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14) Apotek 

 Mengelola salah satu usaha koperasi di bidang pengobatan mulai dari 

membeli barang, menjual, hingga pembukuannya. 

15) District section 

 Bertugas mengurusi simpan pinjam para anggota Koperasi Republik 

Indonesia. 

16) Bidang KSU 

 Bertugas mengurusi seluruh bentuk-bentuk usaha di koperasi di KPRI 

Sejahtera, Bayan. 

17) Bidang Pengawas 

 Bidang pengawas bertugas mengawasi dan mensurvei masalah 

keuangan para anggota KPRI Sejahtera, Bayan. 

4.1.5 Keanggotaan KPRI Sejahtera Bayan 

 Anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi. Untuk 

menjadi anggota diwajibkan mengajukan surat permohonan menjadi anggota  

sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Bentuk form Surat permohonan menjadi anggota koperasi dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 Keanggotaan koperasi harus berdasarkan atas kesamaan kepentingan 

ekonomi dalam ruang lingkup usaha koperasi. setelah calon anggota dinyatakan 

sebagai anggota maka saat tersebut itulah keanggotaan mulai berlaku dibuktikan 

dengan catatan dalam buku daftar anggota koperasi. 
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 Keanggotaan koperasi dengan sendirinya melekat pada diri anggota itu 

sendiri dan kenggotaan itu tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, akan 

tetapi ia wajib mengajukan surat tertulis kepada pengurus dengan memenuhi 

syarat sebagai berikut. 

1) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. 

2) Ia harus merupakan Pegawai Negeri/ Pemerintah. 

  Seorang anggota koperasi kehilangan keanggotanya sebagai anggota 

koperasi, jika: 

1) Meninggal dunia. 

2) Mengajukan berhenti dari keanggotaannya. 

3) Diberhentikan oleh pengurus koperasi karena sudah tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai anggota. 

4) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya 

sebagai seorang anggota. 

4.1.6 Bidang Usaha KPRI Bayan 

 Jenis usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Bayan, antara 

lain: 

1) Simpan Pinjam 

a. Simpanan 

 Simpanan merupakan usaha koperasi untuk menyimpan atas kelebihan, 

yang ada pada koperasi. Bagi anggota yang menyimpan uangnya diberi 

imbalan jasa bunga sebesar 0,8 % per bulan. 

b. Pinjaman 
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 Pinjaman adalah usaha anggota koperasi untuk meminjam kepada koperasi 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

 Macam-macam pinjaman yang ditawarkan oleh KPRI Sejahtera adalah: 

a) Pinjaman jangka pendek 

 Lama pinjaman diberi jangka waktu selama 36 bulan dengan bunga  

 pinjaman 1,1 %. 

b) Pinjaman jangka panjang lama pinjaman diberi jangka waktu selama 

72 bulan dengan bunga pinjaman 1,1 %. 

2) Kredit Perumahan 
a. Kredit perumahan desa Sucenjurutengah 

a) Type G 70 sebanyak 30 rumah 
b) Type G 49 sebanyak 40 rumah 
c) Type G 40 sebanyak 50 rumah 

b. Kredit perumahan desa Dukuhrejo 
 Kredit perumahan yang dikelola oleh KPRI Sejahtera Bayan  lokasi 

terletak di desa Dukuhrejo. Daftar rumah yang telah dibangun dan daftar 

rumah yang sedang dibangun dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 berikut ini. 

Tabel 1. Daftar Rumah yang Telah Dibangun 

No. BLOK TYPE UNIT 
1 C 70/200 8 
2 C 36/150 28 
3 C 36/96 15 
4 C 21/72 89 
5 C KAV/200 20 
6 B 36/150 14 
7 B 36/170 13 
8 B 36/150 16 
9 B 45/150 10 
10 B 70/200 10 
11 B/PS 36 41 
12 B/PS 21 25 
13 A 36 60 
14 A2 36 7 
15 D 36 10 
16 RD 30/RSH 40 
17 E 21 11 
18 RE 30/RSH 20 
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Tabel 2. Daftar Rumah yang Sedang Dibangun 

No. BLOK TYPE UNIT 

1 RE 30/RSH 42 
2 A 36 4 
3 D 36 52 

 Sumber: KPRI Sejahtera Bayan 

c. Kredit rumah sangat sederhana sebanyak 40 rumah Type 21/72 

3) Pertokoan/Kelontong 

Toko serba ada KPRI Sejahtera Bayan mengusahakan: 

a. Logistik 

b. Alat tulis kantor 

c. Elektronik 

d. Barang-barang konsinyasi (titipan). 

4) Apotek 

 KPRI Sejahtera Bayan juga membuka sebuah apotek. Apotek yang dibuka 

oleh KPRI Sejahtera Bayan ini merupakan apotek yang terbuka untuk umum. 

Apotek tersebut terletak di Jl. Gajah Mada, Bayan. 

 
4.1.7 Permodalan KPRI Sejahtera Bayan 

 Modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera, Bayan terdiri dari 

modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut penjelasan dari masing-masing modal. 

1) Modal sendiri, berasal dari: 

a. Simpanan Pokok  

b. Simpanan Wajib (dapat dilihat pada lampiran 2) 

c. Simpanan Manasuka (Sukarela) (dapat dilihat pada lampiran 3) 

d. Dana Cadangan 

e. Hibah 
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2) Modal pinjaman, berasal dari: 

a. Anggota 

b. Bank dan lembaga keuangan yang lain 

c. Sumber lain yang sah 

 
4.1.8 Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas 

 Dalam sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah laporan pertanggung 

jawaban, maka KPRI Sejahtera, Bayan melibatkan beberapa unsur pokok dalam 

penyajian laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari: 

1) Fungsi-fungsi yang Terkait 

 Fungsi yang terkait dalam pengendalian intern yang terkait dalam sistem 

penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sedbagai berikut. 

a. Fungsi Penjualan 

   Fungsi ini bertugas menerima order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai dan menyerahkan kuitansi kepada pembeli. 

b. Fungsi Kas 

   Fungsi kas bertugas untuk menerima penerimaan kas dari berbagai 

fungsi yang telah dicatat. Fungsi kas juga bertugas untuk membuat bukti 

penerimaan kas sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Pada KPRI  

Sejahtera fungsi ini dilakukan oleh bagian keuangan. Contoh laporan 

keuangan KPRI Sejahtera Bayan dapat dilihat pada lampiran 4,5,6,7 dan 8. 

c. Fungsi Akuntansi 

   Fungsi akuntansi bertugas mencatat seluruh penerimaan kas KPRI 

Sejahtera, Bayan berdasarkan bukti penerimaan kas dari fungsi kas ke jurnal 
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penerimaan untuk melaporkan laporan keuangan koperasi. Pada KPRI 

Sejahtera, Bayan fungsi ini dilakukan oleh fungsi bagian akunting. Pada KPRI 

Sejahtera, masih terjadi peran perangkapan tugas bagian pelaksana yang 

berjumlah dua orang bertugas sebagai fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi 

akuntansi. 

2)  Dokumen yang Digunakan 

 Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan tunai 

adalah sebagai berikut. 

a. Faktur Penjualan Tunai 

 Faktur ini dibuat oleh fungsi penjualan untuk mencatat adanya transaksi 

penjualan. 

b. Pita Register Kas (Cash Register Tape) 

 Dokumen ini dihasilkan oleh pita register kas dengan cara mengoperasikan 

 mesin register kas. (Dapat dilihat pada lampiran 10) 

c. Daftar harian kas 

 Dokumen ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya uang kas harian 

 secara keseluruhan. 

3) Catatan Akuntansi yang Digunakan 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah sebagai berikut. 

a. Daftar penerimaan kas 

Daftar penerimaan kas yaitu catatan yang di dalamnya seperti kolom 

tanggal, kolom keterangan, kolom nomor bukti, kolom penerimaan tunai, 

kolom jumlah kas. (Dapat dilihat pada lampiran 9) 
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b. Kartu persediaan 

Kartu persediaan digunakan untuk melihat jumlah persediaan barang 

dagang yang ada di toko atau koperasi tersebut. 

4) Prosedur dalam Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

 Sistem yang digunakan oleh KPRI Sejahtera, Bayan dalam memberikan 

pelayanan kepada anggotanya yaitu pembeli datang langsung ke koperasi 

kemudian melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, kemudian 

melakukan pembayaran di kasir dan selanjutnya menerima barang yang dibeli.  

 Adapun prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut. 

a Pembeli memesan langsung kepada petugas koperasi yaitu oleh fungsi 

penjualan. 

b Petugas pelaksana yaitu fungsi kas menerima pembayaran dari pembeli 

yang berupa tunai. 

c Petugas pelaksana yaitu fungsi penjualan menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

d Petugas pelaksana yaitu fungsi penjualan membuat kuitansi penjualan 

rangkap dua yang ditujukan untuk pembeli dan satu lagi untuk disimpan 

sebagai arsip KPRI Sejahtera Bayan. 

e Fungsi kas mengaktifkan register kas. 

f Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam buku harian kas. 
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4.1.9 Unsur Pengendalian Intern 

 Seluruh aktivitas yang berjalan dalam organisasi suatu perusahaan 

diarahkan untuk menjamin kelangsungan dan adanya koordinasi fungsi yang baik 

dari masing-masing fungsi. Penerapan pengendalian intern yang memadai dapat 

mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam penerimaan kas. 

Sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai pada KPRI 

Sejahtera Bayan adalah sebagai berikut. 

a. Organisasi 

  Pada transaksi penjualan tunai dalam koperasi tidak dilakukan oleh 

satu fungsi. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a) Transaksi penjualan tunai dicatat dalam faktur penjualan tunai 

yang diotorisasi oleh fungsi penjualan. 

b) Pencatatan ke dalam buku kas harian diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi. 

c. Praktek yang Sehat  

  Setiap hari dilakukan pemeriksaan catatan akuntansi oleh fungsi 

akuntansi dan fungsi kas membandingkan saldo kas menurut catatan 

dengan saldo kas fisiknya agar terjadi kesamaan antara keduanya. 

Pemeriksaan oleh fungsi akuntansi dilaksanakan pada saat jam kerja. 

d. Karyawan yang Cakap 

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan profesi yang di tuntut oleh 

pekerjaan. 
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2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan. 

 Untuk lebih jelas mengenai sistem penerimaan kas atas penjualan tunai 

pada KPRI Sejahtera Bayan, dapat dilihat pada gambar 2  berikut. 
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Gambar 2 : Sistem Penerimaan Kas atas Penjualan Tunai pada KPRI Sejahtera Bayan. 
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4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui 

bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas yang terjadi pada KPRI 

Sejahtera, Bayan. Pada KPRI Sejahtera, Bayan untuk seluruh elemen sistem 

pengendalian intern, meliputi: (1) organisasi, (2) otorisasi dan prosedur 

pencatatan,  (3) praktik yang sehat, dan (4) karyawan yang cakap.  

 
4.2.1 Organisasi 

 Penerimaan kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Bayan setiap 

terjadi transaksi penerimaan kas langsung dilakukan pencatatan ke dalam buku 

penerimaan kas sesuai tanggal transaksi tanpa adanya pengawasan memadai dari 

fungsi order penjualan. Tanpa adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas 

karena hanya dilakukan oleh fungsi kas saja. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat 

Mulyadi (2001:472), yang menyatakan bahwa transaksi penjualan tunai harus 

dilaksanakan secara lengkap oleh fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi 

akuntansi. Tidak ada penjualan yang secara lengkap hanya oleh satu fungsi saja. 

Pada kasus pencatatan penerimaan kas di KPRI Sejahtera, seharusnya ada 

kegiatan saling mengecek antara fungsi kas dengan fungsi order penjualan, dalam 

sistem penjualan tunai transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai tidak akan 

terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi order penjualan. 

Pelaksanaan seluruh transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi yang terkait, 

maka akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh 

fungsi lainnya. 
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 Mengingat KPRI Sejahtera, Bayan yang semakin maju, sebaiknya diadakan 

penetapan tanggung jawab fungsi yang jelas dan pemisahan pencatatan serta 

penyimpanan aktiva untuk pengendalian intern penerimaan kas yang sudah ada. 

 
4.2.2 Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

 Penerimaan kas dari penjualan tunai diotorisasi oleh bagian yang berwenang 

yaitu manager koperasi dan setiap transaksi dicatat oleh petugas pelaksana di 

dalam faktur penjualan tunai sebagai bukti penerimaan kas, mesin register kas 

daftar harian kas. Dengan demikian otorisasi yang ada pada KPRI Sejahtera sudah 

bagus. 

 Jurnal yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan tunai, meliputi: 

(1) jurnal penjualan, untuk mencatat dan meringkas data penjualan, (2) jurnal 

penerimaan kas, digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, 

(3) jurnal umum, digunakan fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk 

yang dijual, (4) kartu persediaan, digunakan fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual, kartu gudang tidak termasuk 

catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di 

gudang (Mulyadi 2001:469). Akan tetapi, catatan akuntansi yang digunakan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera, Bayan belum dapat dikatakan 

baik. karena belum memenuhi teori yang ada. KPRI Sejahtera, Bayan hanya 

menggunakan  daftar penerimaan kas harian dan kartu persediaan. 

 Dengan demikian, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Bayan, 

perlu adanya jurnal penjualan, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. 

Karena dengan adanya prosedur pencatatan yang baik, maka akan menghasilkan 
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informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, pendapatan, dan 

biaya suatu organisasi. 

 
4.2.3 Praktik yang Sehat 

 Penjualan tunai pada KPRI Sejahtera Bayan hanya sebagian yang 

menggunakan formulir dengan nomor urut tercetak, jadi hal ini belum sesuai 

dengan teori. Nomor urut tercetak merupakan salah satu alat pengendalian yang 

dicantumkan ke dalam formulir. Formulir tersebut berfungsi  sebagai bukti 

otorisasi atas terlaksananya transaksi. Pada KPRI Sejahtera Bayan, terjadi 

perputaran jabatan antara anggota Koperasi dan pengurus, akan tetapi untuk 

petugas pelaksana harian tidak terjadi perputaran jabatan karena petugas 

pelaksana harian hanya terdiri dari dua bagian, yaitu manajer Koperasi dan bagian 

pelaksana. Kedua bagian tersebut tidak mungkin dilakukan perputaran jabatan 

karena bagian tersebut merupakan bagian yang tidak mungkin digantikan. 

 Pada KPRI Sejahtera Bayan, tidak dilakukan pemeriksaan secara 

mendadak pada fungsi-fungsi tertentu. Hanya dilakukan rekonsiliasi antara 

catatan dan kas yang dilakukan setiap bulan sekali oleh pengawas. Hal ini tidak 

sesuai dengan teori, yaitu sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara mendadak 

sebagai bentuk pengendalian intern dan meningkatan kualitas kinerja karyawan. 

 
4.2.4 Karyawan yang Cakap 

 Menyeleksi tenaga kerja, koperasi menerima tenaga kerja ada yang sesuai 

dengan profesi ada pula yang tidak sesuai dengan profesi. Hal ini dapat disingkap 

dengan pelatihan pendidikan koperasi yang sering diikuti oleh pengurus dan 
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pelaksana koperasi agar keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan untuk 

mengembangkan kemempuan mengikuti tuntutan perkembangan pekerjaan yang 

semakin tinggi. 

 Unsur-unsur yang terdapat dari semua unsur pengendalian intern, unsur 

karyawan sehat yang paling penting bagi perusahaan atau koperasi karena apabila 

dalam suatu koperasi tenaga kerjanya berkompeten maka unsur yang lainnya 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

 Dari hasil uraian pembahasan masing-masing unsur pengendalian intern, 

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Sistem Pengendalian Penerimaan Kas 

Atas Penjualan Tunai pada KPRI Sejahtera, Bayan dapat dikatakan sudah cukup 

baik. Tetapi dengan masih terdapat beberapa prinsip dan unsur pengendalian 

intern yang belum terpenuhi yaitu tidak ada pemisahan tangung jawab yang jelas 

pada penerimaan kas tunai, tidak terdapat catatana kuntansi yang memadai, serta 

penerimaan karyawan yang tidak sesuai dengan pendidikan atau profesinya 

masing-masing dapat dijadikan bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Bayan. 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diketahui kelebihan dan 

kelemahan sistem pengendalian intern penerimaan kas atas penjualan tunai pada 

KPRI Sejahtera Bayan. Kelebihan sistem pengendalian intern penerimaan kas atas 

penjualan tunai pada KPRI Sejahtera Bayan sebagai berikut. 

1) Sistem penerimaan kas tidak melibatkan banyak fungsi. 

2) Setiap terjadi transaksi penerimaan kas langsung dilakukan pencatatan ke 

dalam buku penerimaan kas sesuai tanggal transaksi. 
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3) Otorisasi yang ada pada KPRI Sejahtera sudah bagus.. 

4) Pada KPRI Sejahtera Bayan, setiap satu tahun terjadi perputaran jabatan 

antara anggota Koperasi dan pengurus. 

 Sedangkan kelemahan sistem pengendalian intern  penerimaan kas atas 

penjualan tunai pada KPRI Bayan Sejahtera Bayan sebagai berikut. 

1) Tidak adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas karena hanya 

dilakukan oleh fungsi kas saja. 

2) Catatan akuntansi yang digunakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Sejahtera Bayan belum baik karena hanya menggunakan daftar 

penerimaan kas harian dan kartu persediaan. 

3) Penjualan tunai pada KPRI Sejahtera Bayan masih hanya sebagian yang 

menggunakan formulir nomor urut tercetak. 

4) Tidak dilakukan pemeriksaan secara mendadak pada fungsi-fungsi 

tertentu, hanya dilakukan pemeriksaan rutin setiap akhir bulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan sistem 

pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai yang diberikan dari 

KPRI Sejahtera Bayan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

1) Dalam organisasi KPRI Sejahtera Bayan belum terdapat pemisahan bagian 

antara fungsi kas dan fungsi penjualan. 

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada KPRI Sejahtera Bayan belum 

diterapkan sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen dan catatan 

akuntansi untuk merekap transaksi karena hanya menggunakan daftar 

penerimaan kas harian dan kartu persediaan. 

3) Praktik yang sehat kurang diperhatikan dengan baik sebab belum diadakan 

pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak pada fungsi-fungsi tertentu. 

4) Perputaran jabatan sudah dilaksanakan setiap setahun sekali. 

5) Penggunaan dokumen masih sebagian dokumen yang menggunakan nomor 

urut tercetak. 

6) Karyawan yang cakap belum diterapkan secara baik karena dalam menerima 

tenaga kerja KPRI Sejahtera belum mampu merekrut tenaga kerja yang sesuai 

dengan profesinya. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 

dapat diberikan, yaitu: 

1) Dalam penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai sebaiknya diadakan 

pembagian tugas yang jelas antara fungsi kas dan fungsi akuntansi serta 

penyimpanan aktiva. 

2) Untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan perlu adanya jurnal penjualan, 

jurnal umum, dan kartu gudang agar dapat menghasilkan informasi yang teliti 

dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, pendapatan dan biaya yang dimiliki 

KPRI Sejahtera Bayan. 

3) Untuk memenuhi standar praktik yang sehat maka KPRI Sejahtera Bayan 

perlu adanya penggunaan dokumen dengan nomor urut tercetak sebagai alat 

pengendalian. Perlu diadakan pemeriksaan mendadak  sebagai bentuk 

pengendalian intern dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan. 

4) Untuk memiliki karyawan yang cakap tidak cukup dengan diadakan 

kepelatihan perkoperasian namun dalam perekrutan tenaga kerja namun juga 

perlu adanya penyeleksian karyawan yang lebih kompeten dan sesuai dengan 

profesinya. 
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