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SARI 
 

Dewi Laela. 2007. Sistem Penendalian Intern Penerimaan Kas Pada Koperasi 
Karyawan PT. Djarum Kudus. Ahli Madya. Jurusan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dra. Margunani, MP. 58 hal. 
 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern Kas, 
Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus. 

Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai 
penunjang dalam menjalankan usahanya. Salah satu aktiva yang dimiliki 
perusahaan adalah kas, kas perlu mendapat perhatian tersendiri seperti pemisahan 
fungsi penjualan yang harus terpisah dari fungsi kas. Karena sifatnya yang sangat 
mudah dipindahtangnkan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Dengan 
keadaan ini tentunya akan mendorong koperasi untuk melakukan pengendalian 
intern terhadap penerimaan kas. 

Permasalahn yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian 
intern penerimaan kas yang meliputu : (1) Fungsi yang terkait dalam sistem 
pengendalian intern penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus? 
(2) Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian intern 
penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus?  (3) Catatan 
akuntansi yang digunakan  dalam sistem pengendalian intern penerimaan kas pada 
Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus? (4) Jaringan prosedur yang membentuk 
sistem pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus? Penelitian ini bertujuan 
untuk : mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan kas pada Koperasi 
Karyawan PT. Djarum Kudus. 

Obyek penelitian adalah sistem pengendalian intern penerimaan kas pada 
Koperasi Karyawan PT. Djarum yang berlokasi di kota Kudus. Pengambilan data 
dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang 
dikumpulkan di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Fungsi yang terkait dalam sistem pengendalian intern penerimaan kas pada 
Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus atas penjualan tunai meliputi : (1) Fungsi 
penjualan, (2) Fungsi kas, (3) Fungsi Akuntansi. Fungsi yang terkait dalam sistem 
pengendalian intern penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 
atas penjualan kredit meliputi : (1) Fungsi kas, (2) Fungsi akuntansi piutang, (3) 
Fungsi pemeriksaan intern. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian 
intern penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus atas penjualan 
tunai meliputi : (1) Faktur penjualan tunai, (2) Pita register kas (cash register 
tape), (3) Daftar harian kas. Sedangkan Dokumen yang digunakan dalam sistem 
pengendalian intern penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 
atas penjualan kredit meliputi : (1) Slip tagihan, (2) Bukti penerimaan kas (Bon 
merah), (3) Kuintansi. Catatan akuntansi yang di gunakan pada Koperasi 
Karyawan PT. Djarum Kudus atas penjualan tunai meliputi : (1) Daftar 
penerimaan kas, (2) Kartu persediaan. Sedangkan Catatan akuntansi yang di 
gunakan pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus atas penjualan kredit 
meliputi : (1) Jurnal penjualan kas, (2) Kartu piutang. Unsur pengendalian intern 
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pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus  meliputi : (1) Organisasi, (2) sistem 
otorisasi dan prosedur pencatatan, (3) Praktek yang sehat.  

Adapun saran-saran dari penulis adalah : (1) Perlu adanya peningkatan 
pendidikan dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan mutu kinerja instansi, (2) 
Dalam penerimaan kas yang berasal dari penjulan tunai sebaiknya diadakan 
pembagian tugas yang jelas antara fungsi kas dan fungsi akuntansi. (3) Didalam 
penerimaan kas dari piutang sebaiknya didalam buku kas yang nantinya berguna 
dalam rekonsiliasi kas. (4) Adanya penggunaan program komputer yang baru 
sehingga dapat mencakup semua pekerjaan yang dapat mengefektifkan dan 
efisiensi kerja. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

M OTTO 

1. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusuk. 

 (Q.S. Al Baqarah: 45) 

2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

sudah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepadaTuhan-mulah hendaknya kamu 

berharap. 

(Q.S. Al-Insyirah:6-8) 

PERSEMBAHAN 

1. Ibu dan Bapak yang tiada henti-hentinya 

memberikan do’a, dukungan serta kasih 

sayang.   

2. Mas Adi yang selalu memberikan do’a, 

dukungan dan semangat.  

3. Gank SaiLoR ‘n MaMoRu in Akt D3 

4. Teman-teman Akuntansi D3 Reg ‘04 

5. Almamaterku. 
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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, karena itu anggota koperasi menjadi prioritas utama 

dalam meningkatkan kesejahteraan atas dasar kesamaan hak dan kesamaan 

kewajiban. Dalam pengembangannya, koperasi juga diikuti dengan semakin 

kompleknya permasalahan yang harus dihadapi. Dengan bertambah besarnya 

skala operasi serta semakin berkembangnya perusahaan baik kegiatan maupun 

jumlah karyawan. Pimpinan perusahaan tidak dapat lagi melaksanakan sendiri 

semua fungsinya, kondisi semacam ini menuntut pimpinan perusahaan untuk 

mendelegasikan sebagian tugas, wewenang serta tanggung jawab kepada beberapa 

bawahan yang dipimpinnya guna membantu pengelolaan perusahaan. 

Selain itu pimpinan perusahaan juga membutuhkan suatu alat untuk 

mengawasi jalannya tugas yang dipercayakan kepada bawahan serta untuk 

mengetahui kemajuan yang akan dicapai perusahaan. Untuk itu dibutuhkan suatu 

sistem yang lebih dikenal dengan 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 perusahaan yang 

berbeda-beda. Sistem pengendalian intern yaitu suatu sistem yang meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 
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menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 

2001:163). Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik terhadap 

struktur organisasi yang didalamnya terdapat pembagian tanggungjawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokok perusahaan atau 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 dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan 

kepemilikannya. Dengan keadaan ini tentunya akan mendorong koperasi untuk 

melakukan pengendalian intern terhadap penerimaan kas. 

Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus merupakan koperasi yang didirikan 

khususnya untuk karyawan koperasi dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. 

Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus memiliki beberapa usaha yaitu simpan 

pinjam, kredit perumahan (KPR) dan kredit kapling, pertokoan dan Apotek. 

Karena keterbatasan jumlah karyawan di bagian pelaksana dan alat mekanis yang 

di gunakan pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus, hal ini akan 

mempengaruhi pelaksanaan sistem pengendalian intern penerimaan kas yang 

terjadi di koperasi tersebut. Karena jumlah karyawan dibagian pelaksana terbatas, 

sehingga terjadi perangkapan tugas sehingga jika terjadi suatu kesalahan sulit 

untuk mencari siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. Dan karena 

pelaksanaan pencatatan dan penggunaan alat mekanis yang kurang memadai bisa 

mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan kekayaan perusahaan yang masuk dan 
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itu akan merugikan koperasi secara material, Hal ini bertentangan dengan prinsip-

prinsip pengendalian intern yang baik.  

Sistem pengendalian intern pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kebocoran pada penerimaan kas dan 

juga untuk mengetahui apakah sistem manajemen yang dilaksanakan efektif atau 

tidak. Dalam pelaksanaannya ada yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern 

yang baik yaitu dengan adanya pelaksanaan pemeriksaaan secara independent 

yang dilakukan oleh bagian pengawasan setiap satu bulan sekali. Penerimaan kas 

dalam koperasi harus dilakukan seteliti mungkin, karena modal koperasi yang 

jumlahnya terbatas harus digunakan sesuai dengan tujuan usahanya, yakni 

mensejahterakan anggotanya. Penerimaan kas di Koperasi Karyawan PT. Djarum 

Kudus berasal dari bunga pinjaman, pembayaran anggsuran, dan laba usaha. 

Sistem pengendalian intern yang terjadi di Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 

adanya pemisahan antara pencatatan dan penyimpanan aktiva, selain itu adanya 

selisih sisa hasil usaha yang terjadi pada tahun 2006-6007. Keadaan ini bertolak 

belakang dengan prinsip pokok pengendalian intern. Tetapi hal ini dapat teratasi 

jika manajer dapat mengawasi dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik.  

Berdasarkan uraian di atas mengingat betapa pentingnya penerimaan kas bagi 

koperasi, maka penulis tertarik untuk mengambil Tugas Akhir dengan judul 

“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN KAS PADA 

KOPERASI KARYAWAN PT. DJARUM KUDUS”. 
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1.2. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

penulisan laporan Tugas Akhir ini. Dalam pembatasan masalah yang tepat dan 

benar, maka arah dari pembahasan masalah akan sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

Penyusunan laporan akhir ini, penulis memberikan batasan mengenai : 

1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari Penjualan tunai. 

2. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian akan mengemukakan permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan kas pada Koperasi Karyawan 

PT. Djarum Kudus yaitu : 

1. Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan 

tunai pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus? 

2. Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan 

kredit  pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus? 

 
1.4. Tujuan  

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada diatas, maka secara 

obyektif mempunyai tujuan: 

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan kas dari 

penjualan tunai pada Koperasi karyawan PT. Djarum Kudus. 
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2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan kas dari 

penjualan kredit pada Koperasi karyawan PT. Djarum Kudus. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern penerimaan kas. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern 

penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

2. Bagi Akademik  

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan 

dan memberi manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih 

lanjut. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 

dalam menciptakan sistem yang lebih baik. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1. Koperasi 

2.1.1  Pengertian Koperasi  

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di 

Indonesia. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang 

perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargan. Sedangkan menurut Ninik Widayanti 

(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.  

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi itu 

mempunyai dua aspek utama yaitu: 

1. Dilihat dari aspek perkumpulan. 

Orang-orang yang tergabung didalam koperasi adalah mereka yang tentunya 

sudah memahami benar arti dan tujuan koperasi serta asas dan sendi dasarnya. 

Sebagai anggota koperasi, harus memiliki kesadaran bahwa bukan 

kepentingan diri pribadi yang diutamakan tetapi kepentingan bersama. 

2. Dilihat dari aspek usahanya. 

Pengelolaan koperasi pada prinsipnya tidak berbeda dengan usaha koperasi, 

yaitu harus efisien dan lugas serta harus dilandasi dengan hukum ekonomi. 
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Dengan kata lain usaha koperasi harus dikelola secara professional. Sebagai 

badan usaha koperasi harus mampu bersaing dengan usaha-usaha bukan 

koperasi, sehingga anggota tidak tergoda untuk mencari pelayanan dari pihak 

lain. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 

1992 tentang perkoperasian. Koperasi berlandaskan pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan dan bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Adapun fungsi dan 

peran koperasi adalah sebagai berikut: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertingi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 

dan demokrasi ekonomi. 

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 tahun 1992 pasal 5 adalah: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
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b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

d. Pemberian balas jalas yang terbatas terhadap modal 

e. Kemandirian  

 

2.1.2.  Tugas dan Wewenang Pengurus dan Pengawas Koperasi 

Menurut koperasi karyawan PT. Djarum Kudus (2006), tugas dan 

wewenang pengurus dan pengawas koperasi ádalah sebagai berikut: 

a. Tugas Pengurus: Mengelola koperasi dan usahanya. Mengajukan 

rencana kerja dan RAPB koperasi. Menyelenggarakan Rapat Anggota. 

Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. Menyelenggarakan pembekuan keuangan dan inventaris secara 

teratur. Memelihara buku daftar pengurus dan daftar pengawas. 

b. Wewenang Pengurus: Mewakili koperasi di dalam maupun di luar 

pengadilan. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru 

serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam 

anggaran dasar. Melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan 

kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan 

keputusan Rapat Anggota. Mengangkat pengelola koperasi setelah 

mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota. 

c. Tugas Pengawas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Membuat laporan tertulis 

tentang hasil pengawasannya. Merahasiakan hasil pengawasannya. 
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d. Wewenang Pengawas: meneliti catatan yang ada pada koperasi. Mendapatkan 

segala keterangan yang diperlukan. 

 

2.1.3. Pentingnya manajemen Koperasi 

Fungsi manajemen dalam koperasi menurut Ninik Widayanti (2002:205) 

adalah sama dengan fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan. Perbedaan 

terletak pada fungsi mana dari fungsi manajemen itu dilakukan oleh Rapat 

Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa oleh manajer. Ada lima fungsi manajemen 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. 

Manajemen koperasi adalah pengelolaan organisasi koperasi yang meliputi 

kewenangan Rapat anggota tahunan, kewenangan pengurus dan pengawas, serta 

kewenangan manajer dan para karyawan, agar tujuan koperasi dapat dicapai 

dengan lancar. (Ign. Sukamdiyo,1996:7). 

Jadi dapat dipahami manajemen koperasi adalah cara bagaimana mengatur 

koperasi agar dapat mencapai tujuan, mengatur dan mengelola koperasi secara 

profesional berdasarkan efisiensi agar meningkatkan kesejahteraan para 

anggotanya. Dapat dikatakan semakin baik manajemen dalam koperasi maka 

pengelolaannya akan semakin efektif dan efisien, terutama menyangkut 

pengelolaan kas baik itu penerimaan maupun pengeluaran kasnya. 

 

2.1.4.  Karakteristik Koperasi yang Membedakannya dengan Badan Usaha 

Lain (PT) 

Menurut badan Hukumnya, perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 

BUMN, BUMS dan Koperasi. Walaupun sebagai badan usaha koperasi dimiliki 

 



 10

oleh anggotanya, namun dalam mengerjakan tugas-tugasnya diserahkan kepada 

orang lain atau pengelola. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh orang 

lain atau pengawas. Menurut Sukamdiyo (1996 : 20) Berbagai karakteristik yang 

membedakan koperasi dengan Perseroan adalah sebagai berikut :  

1. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan. 

2. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota. 

3. Suatu anggota adalah satu suara. 

4. Organisasi ini diurus secara demokratis. 

5. Tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterakan anggotanya, jadi 

tidak hanya menejer kekuatan saja. Disini fungsi sosial sangat 

diperhatikan oleh koperasi. 

6. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada 

koperasi. 

7. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang 

berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuk para anggotanya). 

8. Koperasi merupakan alat penjumlahan ekonomi. 

9. Koperasi merupakan sistem ekonomi. 

10. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota. 

11. Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota. 

 

2.2. Sistem Pengendalian Intern 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan 

yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Mulyadi, 2001 : 2) 
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Sedangkan menurut Zaki Baridwan (1993 : 3) 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. 

Kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dengan tujuan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intern menurut Mulyadi 

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 (Mulyadi, 2001 : 163). 

Kas diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan 

beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai 

alat pembayarn kebutuhan financial yang mempunyai sifat paling tinggi 

likuiditasnya (Indriyo, 1992 : 61). Kemudian menurut Mulyadi (2001 : 163), 

Kas diartikan sebagai alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran 

dalam akuntansi. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan kas 

merupakan alat pertukaran atau pembayaran finansial yang mempunyai sifat 

paling tinggi tingkat likuiditasnya.  

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

sistem pengendalian intern penerimaan kas adalah suatu susunan yang 

didalamnya meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga penerimaan saldo dalam kas. 
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a. Tujuan Pengendalian Intern dan Penggolongannya 

Menurut Mulyadi tujuan sistem pengendalian intern dilihat dari 

definisi sistem pengendalian intern adalah: 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3. Mendorong Efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Dilihat dari tujuan sistem pengendalian intern, maka kita dapat 

menggolongkan sistem pengendalian intern tersebut menjadi dua macam 

yaitu : 

1. Pengendalian intern akuntansi 

Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

menjaga kekayaan organisasi dan 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. 

2. Pengendalian intern administratif 

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, 

metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

mendorong efisiensi dan dipatuhinnya kebijakan manajemen. 

(Mulyadi, 2001:1) 
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b. Prosedur Pengendalian Intern 

Penerimaan kas dalam suatu perusahaan bisa berasal dari beberapa 

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

Prosedur-prosedur pengawasan yang dapat digunakan antara lain : 

1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas 

dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. 

2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dan pencatatan kas. 

3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan 

pencatatan kas selain itu setiap hari harus dibuat laporan kas. 

(Baridwan, 1992:87). 

 
c. Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001:164), unsur pokok sistem Pengendalian 

Intern adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional 

secara tegas 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatn yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, piutang, pendapatan dan 

biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

d. Prinsip-prinsip Pengendalian Intern 
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Prinsip-prinsip pengendalian intern yang pokok menurut Haryono 

Jusup (2001:4), yaitu : 

1. Penetapan tanggung jawab secara jelas. 

2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai. 

3. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan. 

4. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva. 

5. Pemisahan tangungjawab atas transaksi yang berkaitan. 

6. Pemakaian peralatan mekanis (bila memungkinkan). 

7. Pelaksanaan pemeriksanaan secara independent. 

 
2.2.1. Pengendalian Intern Kas 

Cara-cara yang digunakan untuk mengawasi penerimaan kas dalam 

perusahaan seringkali berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan yang 

lain, begitu pula dengan koperasi. Namun demikian ada beberapa prinsip 

pengawasan intern terhadap penerimaan kas yang dapat dijadikan pedoman : 

1. Petugas yang menangani urusan penerimaan kas tidak boleh merangkap 

sebagai pelaksana pembukuan/pencatatan atas penerimaan kas tersebut, 

sebaliknya petugas yang mengurusi pembukuan tidak boleh mengurusi 

kas. 

2. Setiap kali penerimaan kas harus segera dicatat. Perusahaan harus 

mencatat formulir-formulir secara cermat sesuai dengan kebutuhan, dan 

menggunakannya dengan benar. 

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

dilakukan agar petugas yang menangani kas tidak mempunyai 
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kesempatan untuk menggunakan kas perusahaan untuk kepentingan 

pribadi. 

4. Apabila memungkinkan, sebaiknya diadakan pemisahan antara fungsi 

penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas. 

(Jusup, 2001:4-8) 

Sumber utama penerimaan kas pada perusahaan manufaktur biasanya 

berasal dari :  

1. Penerimaan Kas dari Penjualan tunai 

Berdasarkan pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas 

dari penjualan tunai mengharuskan : 

a. Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai sebaiknya 

dilakukan dengan melalui kas register pada saat kas transaksi terjadi. 

b. Petugas pemegang kas harus dipisahkan dari petugas pencatat 

transaksi kas (Jusup, 2001:8-9) 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai adalah: 

1. Fungsi penjualan  

2. Fungsi kas 

3. Fungsi gudang 

4. Fungsi pengiriman 

5. Fungsi akuntansi 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah: 
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1. Faktur penjualan tunai 

2. Pita register kas 

3. Credit card sales tip 

4. Bill of lading  

5. Faktur penjualan COD 

6. Bukti setor bank 

7. Rekapitulasi harga pokok penjualan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas 

dari penjualan tunai: 

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 : 

a. Organisasi 

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 

2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi 

penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
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1. Penerimaan order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi-fungsi 

penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjulan tunai. 

2. Penerimaan kas diotorisasika oleh fungsi kas dengan cara 

membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan 

menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. 

3. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

4. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

membubuhkan cap “Sudah diserahkan” pada faktur penjualan 

tunai. 

5. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi 

dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

c. Praktik Yang Sehat 

1. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakainnya 

dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan 

2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya 

ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai 

atau hari kerja berikutnya. 

3. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara 

periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern. 

(Mulyadi, 2001:470-471) 
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2. Penerimaan Kas dari Piutang 

Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem 

penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur 

oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. 

Untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas 

dari piutang mengharuskan: 

1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara 

memindah bukukan melalui rekening bank (giro bilyet). Jika 

perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dan debitur, yang 

ceknya atas nama perusahaan akan menjamin kas yang diterima 

perusahaan masuk kedalam rekening perusahaan. 

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

ke bank dalam jumlah penuh. 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang 

adalah: 

1. Fungsi secretariat 

2. Fungsi penagihan 

3. Fungsi kas 

4. Fungsi akuntansi 

5. Fungsi pemeriksaan intern 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

piutang adalah: 

1. Surat pemberitahuan 
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2. Daftar surat pemberitahuan 

3. Bukti setor bank 

4. Kwitansi 

Unsur pengendalian intern dalam penerimaan kas dari piutang 

menurut Mulyadi (2001:490-491) adalah : 

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 (giro bilyet) 

2. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 

piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

3. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 

(bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang 

berasal dari debitur. 

 
c. Praktik Yang Sehat 

1. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara 

penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

2. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 

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

tangan perusahaan) harus diasuransikan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penilitian merupakan suatu tempat dalam memperoleh atau 

mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan Tugas 

akhir ini. Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan Tugas Akhir ini yaitu 

pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

(Arikunto, 2002:99). Adapun obyek kajian dalam penelitian ini adalah 

bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas pada Koperasi 

Karyawan PT. Djarum Kudus. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini 

adalah :  

1. Metode Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 

23 
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2002:204). Dalam hal ini diadakan peninjauan langsung pada 

Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus untuk mengamati Sistem  

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam 

penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen 

perusahaan, buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas 

sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data menganai dokumen 

yang digunakan oleh perusahaan dalam sistem penerimaan kas dan 

data yang berupa struktur organisasi Koperasi Karyawan PT. Djarum 

Kudus. 

3. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara 

(Arikunto, 2002:201). Metode wawancara yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada unit 

organisasi yang terkait dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern 

penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus. 

 
b. Teknik Analisis Data 

Dalam penulisan ini, teknik analisis yang diterapkan yaitu dengan 

membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi yaitu prosedur secara 

diskriptif dan kualitatif. Adapun pengertian tentang penelitian diskriptif 

menurut Suharsimin Arikunto, (1998:245) Analisis diskriptif merupakan 
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kajian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiaannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis.  
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus didirikan atas petunjuk SPSI 

dan pimpinan PT. Djarum Kudus dan diproyeksikan sebagai koperasi 

karyawan yang pertama di Jawa Tengah. Hal ini mendapat tanggapan positif 

dari karyawan PT. Djarum, sehingga pada tanggal 25 April 1975 sacara 

formal koperasi karyawan PT. Djarum Kudus didirikan dengan jumlah 

anggota 278 orang . 

Adapun susunan pengurus pada waktu itu adalah sebagai berikut : 

Ketua   : Sukasdi 

Wakil Ketua : Suwondo PS. 

Sekretaris : A. Fauzan 

Bendahara : Adi Wibowo 

 Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang pertama dilaksanakan pada 

tanggal 24 Oktober 1976 yang dihadiri oleh segenap anggota dan pejabat 

pemerintah. Pada saat inilah koperasi diberi nama KOPERASI 

KARYAWAN PT. DJARUM KUDUS, dengan jenis koperasi “SERBA 

USAHA”. 

 Selain itu, koperasi juga mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan badan hukum dan dua bulan kemudian akte pendirian Koperasi 

Karyawan PT. Djarum Kudus disyahkan oleh Direktorat Koperasi Jawa 
26 
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 Tengah dengan nomor  8993/BH/VI tanggal 15 Desember 1976. 

Perubahan Badan Hukum di koperasi sudah terjadi sebanyak tiga kali, yaitu 

pada tanggal 24 September 1984 dengan nomor 8993 A/BH/VI/1984.  

Kemudian, pada tanggal 19 Juli 1996 dengan nomor 8993 

B/BH/PAD/KWK.II/VII/1996. Dan pada tanggal 17 Maret 2004 sampai 

sekarang Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus memiliki badan hukum 

dengan nomor 03/BH/PAD/2H/E.1/III/2004. 

 
4.1.2 Visi dan Misi Koperasi  

Visi dan misi Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus adalah 

membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, 

berperan serta aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat, memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, 

berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 

4.1.3Struktur Organisasi 

Pada hakekatnya struktur organisasi pada setiap lembaga atau 

perusahaan sangat penting, karena merupakan suatu kerangka yang 

menunjukkan bagian dari suatu keorganisasian. Adapun pengertian struktur 

organisasi menurut Drs, Manulang (Manulang, M. Drs, Pengantar Ekonomi 

Perusahaan, 1991: hal 84) adalah gambaran skematis tentang hubungan-
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hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam suatu badan 

dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Tanpa adanya suatu struktur 

organisasi ini maka segala kegiatan dari perusahaan tidak akan berlangsung 

secara teratur yang bisa mengakibatkan tujuan yang telah ditentukan semula 

tidak akan tercapai seperti apa yang di harapkan. Tujuan dibentuknya 

struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah untuk memudahkan 

pimpinan dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas yang 

telah dibagi menurut bidangnya masing-masing. 

Adapun struktur organisasi yang di pakai oleh Koperasi Karyawan PT. 

Djarum Kudus adalah struktur organisasi lini, yaitu setiap bagian-bagian 

melaksanakan kegiatan utama perusahaan, hanya dengan satu atasan, 

sehingga ada satu kesatuan perintah, serta diturunkan kebawah melalui 

tingkatan organisasi. Disamping itu antara bagian yang satu dengan bagian 

yang lain tercipta hubungan dan kerjasama dengan melaksanakan kegiatan 

koperasi. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi sebagai berikut. 
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KETUA UMUM 

FA. Panca Prasetya 

 SEKRETARIS 

Yos. M. Boleng 
 
 
 BENDAHARA 

Stefanus Bintaro HS 
 
 
 
 Ketua Bid. Apotek dan KSU 

Oey. Riwayat Slamet 

Ketua Bid. Usaha 

Sugiantoro 

Ketua Bid. Perumahan 

Edy Poernomo Bejo 

Ketua Bid. Koperasi Unit 
 

Fariz Hudaya Tsany  
 
 Ketua Pengawas 

J. Wahyu Wardhana 

KETUA 

Purnomo Nugroho 
 
 
 

Sekretaris 

Tan Herry Kristanto 

BENDAHARA 

Stefanus Bintaro HS 
 
 
 

Anggota Anggota   
 Teddy Christanto 

Paulus Budi H 
Tony Harjono 

Stanislaus Sasono 
Andreas B.  Kurniawan 
Sugeng Hariyadi   

 
 
 

Bid. Umum 

M. Johan. N 
Subagyono 
Suwandi 

Bid. Keuangan 

Y. Handono. H 
Silvia Indriani 
Lilik Kholidah 

TCU 

Ony Feri S 
Choirul Faiz 
Kuswanto 

 Real Estate 

N. Rakhmat. A 
Dwi Ardati. U 
Ahmad Muklis 

Apotek District Section 

Dewi Herawati 
Sofiah 
S. Wahyuningsih 
Subakir 
Sri wahyuni 

Bid. KSU 

Hartono 
Agung. S 
Ferry. H 

Liem Hau Kiang 
Khoo Mey Le 
Lutfi Andi 
Pasmiatun 
Esther Wijayanti 
Eny Setya Utami 
Noorhadi 
Muhtadi Subchan

Bid. Pengawasan  

Aries. S 
Agus. P 

RAPAT RAPAT  ANGGOTA  

A. Yuda. P 
Hadi. S 
P. E. Singgih 
Subronto  

Suhartono 
Sri Suwarsi 
Steve Handoyo 
Siliharto

Sunardi 
Eko Waskito 
Sukidjan 
Sadiman

31 
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4.1.4Tugas Masing-Masing Bagian 

1. Ketua Umum 

Ketua umum sebagai pemimpin yang tertinggi di Koperasi Karyawan PT. 

Djarum Kudus  

2. Sekretaris 

Bertugas untuk membuat surat-surat yang bersifat pemberitahuan, 

keterangan, maupun undangan. 

3. Bendahara 

Bertugas untuk mengurusi masalah keuangan, baik dalam hal 

penyimpanan, penerimaan, maupun pengeluaran uang. 

4. Ketua Bidang Apotek dan KSU 

Bertugas untuk mengelola salah satu usaha koperasi, yaitu apotek dan 

koperasi serba usaha milik Koperasi Karyawan PT. Djarum. 

5. Ketua Bidang Koperasi Unit 

Bertugas sebagai pemimpin di koperasi unit, Yaitu koperasi yang berada 

di bawah koperasi induk. 

6. Ketua Bidang Usaha 

Bertugas sebagai pengatur semua usaha-usaha yang dimiliki oleh 

koperasi sekaligus sebagai penasehatnya. 

7. Ketua Bidang Perumahan  

Bertugas mengurusi masalah perumahan yang merupakan salah satu 

usaha koperasi dengan Bank BTN. 
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8. Pengawas 

Bertugas mengawasi kinerja para karyawan koperasi. 

9. Badan Perutusan Anggota (BPA) 

Bertugas sebagai wakil dari anggota koperasi untuk mengawasi kinerja 

para karyawan koperasi agar tidak terjadi penyelewengan. 

10. Bidang Umum  

Bertugas menyelesaikan masalah-masalah umum yang behubungan 

dengan usaha koperasi. 

11. Bidang Keuangan 

Bertugas mengelola keuangan koperasi (orang yang menerima atau 

mengeluarkan uang secara langsung kepada anggota dan membuat 

laporan keuangan koperasi). 

12. Trading and Commercial Unit (TCU) 

Bertugas mengurusi usaha koperasi yang berhubungan dengan pinjaman 

barang mulai dari pencarian barang sampai pembayaran angsuran ke 

dealer atau toko-toko yang menjadi distributor. 

13. Real Estate 

Bertugas mengurusi masalah perkreditan perumahan mulai dari penjualan 

sampai pembayaran angsuran ke Bank BTN. 

14. Apotek 

Bertugas mengelola salah satu usaha koperasi di bidang pengobatan 

mulai dari  membeli barang, menjual sampai membuat pembukuannya. 
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15. District Section 

Bertugas mengurusi simpan pinjam anggota yang bekerja secara harian 

dan borong di PT. Djarum Group. 

16. Bidang KSU 

Bertugas mengurusi semua bentuk-bentuk usaha di Koperasi Karyawan 

PT. Djarum Kudus. 

17. Bidang Pengawas 

Bertugas mengawasi dan mensurvei masalah keuangan para anggota 

koperasi di Koperasi Karyawan PT. Djarum. 

 

4.1.5Keanggotaan Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

Seorang anggota koperasi adalah pemilik koperasi dan juga pengguna 

jasa-jasa koperasi. Tetapi sebelum ia menjadi anggota koperasi, maka ia 

harus mengajukan surat permohonan tersebut dalam jangka waktu yang 

ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. 

 Dalam keanggotaan koperasi harus berdasarkan atas kesamaan 

kepentingan ekonomi dalam ruang lingkup usaha koperasi, setelah pengurus 

menyatakan kalau ia bisa menjadi anggota koperasi, maka pada saat itulah 

keanggotaan koperasi mulai berlaku dan dibuktikan dengan catatan dalam 

buku daftar anggota.  

 Keanggotaan koperasi dengan sendirinya melekat pada diri 

anggota itu sendiri, dan keanggotaan itu tidak dapat dipindahtangankan atau 

diatas namakan kepada orang lain, tetapi sebelumnya ia harus mengajukan 
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surat tertulis kepada pengurus dengan memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut ; 

a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. 

b. Ia harus seorang Karyawan PT. Djarum Kudus. 

Seorang anggota koperasi kehilanngan keanggotaannya, jika : 

a. meninggal dunia. 

b. Ia telah mengajukan permohonan berhenti. 

c. Ia telah diberhentiakan oleh pengurus karena sudah tidak lagi memenuhi 

syarat keanggotaan. 

d. Ia telah dipecat oleh pengurus karena ia tidak mengindahkan lagi 

kewajibannya sebagai seorang anggota. 

 

4.1.6Bidang Usaha Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

Jenis usaha Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus antara lain : 

4.1.6.1 Simpan Pinjam. 

4.1.6.1.1 Simpanan. 

Yaitu usaha koperasi untuk menyimpan atas kelebihan yang ada pada 

Koperasi  Karyawan PT. Djarum Kudus. 

Bagi anggota yang menyimpan uangnya di beri imbalan jasa (bunga) 

0,8 % per bulan. 

4.1.6.1.2 Pinjaman. 

Yaitu usaha anggota untuk meminjam kepada koperasi yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  
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Macam-macam pinjaman : 

4.1.6.1.2.1 Pinjaman Jangka Pendek. 

Lama pinjaman diberi jangka waktu selama 36 bulan dengan 

bunga pinjaman 1,1 %. 

4.1.6.1.2.2 Pinjaman Jangka Panjang. 

Lama pinjaman diberi jangka waktu selama 72 bulan dengan 

bunga pinjaman 1,1 %. 

4.1.6.1.2.3 Pinjaman Khusus. 

Pinjaman berdasarkan atas adanya jaminan. Besarnya 

Pinjaman: 

1. Karyawan Bulanan : 

Jangka pendek 5 X salaris atau maksimum dibawah     Rp. 

10.000.000,- keterangan tanpa jaminan serifikat tanah. 

Jangka panjang 10 X salaris atau maksimum Rp. 25.000.000,- 

dengan jaminan sertifikat tanah atau BPKB. 

2. Karyawan Harian. 

Mendapat pinjaman maksimum Rp. 5.000.000,- 

3. Karyawan Borong. 

Berdasarkan jumlah simpanan wajib. 

 
4.1.6.1 Kredit Perumahan (KPR) dan Kredit Kapling. 

4.1.6.1.1 Kredit Perumahan (KPR). 

4.1.6.2.1.1 KPR di Desa Getas Pejaten sebanyak 122 rumah terdiri dari 3 

type : 
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1. Type G-70 sebanyak 30 rumah 

2. Type G-49 sebanyak 40 rumah 

3. Type G-40 sebanyak 52 rumah 

 
4.1.6.1.2  KPR rumah sangat sederhana (RSS) di desa Singocandi 

sebanyak 195 rumah Type 21/72 

4.1.6.1.2.1 KPR di Desa Megawon 

Tabel . 1.1 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 B1 36/150 14 
7 B1 36/170 13 
8 B2 36/150 16 
9 B2 45/150 10 
10 B2 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 

 

Tabel  1.2 Daftar Rumah yang sedang dibangun 

NO BLOK TYPE UNIT 
1 RE 30/RSH 42 
2 A 36 4 
3 D 36 52 

Sumber : Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus. 
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4.1.6.2 Kredit Kapling. 

Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus juga menyediakan kredit 

kapling tersebut terletak di : 

1. Desa Kerandon sebanyak 18 kapling. 

2. Desa Burikan sebanyak 40 kapling. 

3. Desa Tersono sebanyak 45 kapling. 

4. Desa Purwosari sebanyak 48 kapling. 

4.1.6.2.3 Pertokoan 

Toko serba ada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

mengusahakan: 

1. Sarana bekerja seperti sepeda motor. 

2. Barang-barang elektronik. 

3. Barang-barang konsinyasi. 

4.1.6.2.4 Apotek 

Koperasi Karyawan PT. Djarum juga membuka Apotek Karya Sehat 

di Ruko Jl. Agus Salim Kudus. Apotek ini selain untuk karyawan PT. 

Djarum Kudus juga terbuka untuk umum. 

4.1.7 Permodalan Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus. 

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

a. Modal sendiri berasal dari : 

 Simpanan Pokok 

 Simpanan Wajib 

 Simpanan Sukarela 
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 Dana Cadangan  

 Hibah 

b. Modal pinjaman berasal dari : 

 Anggota  

 Perusahaan dalam bentuk uang dan saham koperasi lainnya atau 

anggotanya. 

 Bank dan lembaga keuangan lainnya. 

 Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya 

 Sumber lain yang sah 

 

4.1.8 Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas ( Penjualan Tunai ) 

pada Koperasi Karyawan PT. DJARUM KUDUS 

Dalam sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah laporan 

pertanggungjawaban kepada pimpinan koperasi maka Koperasi Karyawan 

PT. DJARUM KUDUS melibatkan beberapa unsur pokok dalam penyajian 

Laporan Pertanggungjawaban yang terdiri dari : 

4.1.8.1  Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam pengendalian intern yang terkait dalam sistem 

penerimaan kas dari penjualan tunai adalah : 

1) Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertugas menerima order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai dan menyerahkan kwitansi kepada pembeli. 
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2) 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 Koperasi karyawan PT. Djarum Kudus fungsi ini dilakukan oleh 

bagian keuangan. 

3) Fungsi Akuntansi 

Fungsi Akuntansi bertugas untuk mencatat semua penerimaan kas 

koperasi berdasarkan bukti penerimaan kas dari fungsi kas ke jurnal 

penerimaan kas untuk melaporkan laporan keuangan koperasi. Pada 

Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus fungsi ini dilakukan oleh 

bagian accounting. 

Pada Koperasi Karyawan PT. DJARUM KUDUS masih terjadi 

peran perangkapan tugas dimana bagian pelaksana yang berjumlah dua 

orang bertugas sebagai fungsi penjualan, fungsi kas dan fungsi akuntansi. 

 
4.1.8.2 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan 

tunai  adalah : 

1) Faktur Penjualan Tunai 

Faktur ini dibuat oleh fungsi penjualan yang digunakan untuk 

mencatat adanya transaksi penjualan. 
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2) Pita Register Kas (Cash Register Tape) 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan 

mesin register kas. 

3) Daftar Harian Kas 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya uang kas 

harian secara keseluruhan. 

 
4.1.8.3 Catatan Akuntansi yang Digunaka 

Catatan akuntansi digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah : 

1) Daftar Penerimaan Kas 

Daftar penerimaan kas yaitu catatan yang di dalamnya terdapat 

unsur-unsur yang didalamnya seperti kolom tanggal, kolom 

keterangan, kolom nomor bukti, kolom penerimaan tunai, kolom 

jumlah kas. 

2) Kartu Persediaan 

Kartu persediaan dibuat untuk melihat jumlah, persediaan 

barang dagangan yang ada di toko tersebut. 

 
4.1.8.4 Prosedur Dalam Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Sistem yang dilakukan Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

dalam memberikan pelayanan kepada anggotannya yaitu pembeli datang 

ke koperasi kemudian melakukan pemilihan barang atau produk yang 

akan dibeli, melakukan pembayaran kasir dan selanjutnya menerima 
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barang yang dibeli. Adapun prosedur perimaan kas yang dilaksanakan 

sebagai betikut : 

- Pembeli memesan langsung kepada petugas koperasi yaitu oleh 

fungsi penjualan. 

- Petugas pelaksana yaitu fungsi kas menerima pembayaran dari 

pembeli yang berupa tunai. 

- Petugas pelaksana yaitu fungsi penjuaalan menyerahkan barang 

kepada pembeli. 

- Petugas pelaksana yaitu fungsi penjualan membuat kwitansi 

penjualan rangkap dua yang ditujukan kepada pembeli dan sebagai 

arsip Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus. 

- Fungsi kas mengaktifkan register kas. 

- Bagian akuntansi, mencatat pendapatan penjualan dalam buku harian 

kas. 

4.1.8.5 Unsur Pengendalian Intern 

Semua aktivitas yang berjalan dalam organisasi suatu perusahaan  

diarahkan untuk menjamin kelangsungan dan adanya koordinasi fungsi 

yang baik dari masing-masing fungsi. Dengan adanya pengendalian intern 

yang memadai dapat mencegah dan menghindari terjadinya 

penyimpangan dalam penerimaan kas. Sistem pengendalian intern 

penerimaan kas dari penjualan tunai pada Koperasi Karyawan PT. Djarim 

Kudus adalah: 
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1) Organisasi 

Dalam transaksi penjualan tunai dalam koperasi tidak 

dilakukan oleh satu fungsi. 

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

a) Transaksi penjualan tunai dicatat dalam faktur penjualan tunai 

yang diotorisasi oleh fungsi penjualan. 

b) Pencatatan kedalam buku kas harian diotorisasi oleh fungsi 

akuntansi. 

3) Praktek yang sehat 

Setiap hari dilakukan pemeriksaan catatan akuntansi oleh 

fungsi akuntansi dan fungsi kas untuk membandingkan saldo kas 

menurut catatan dengan saldo kas fisiknya agar terjadi kesamaan 

antara keduanya. Kegiatan pemeriksaan oleh fungsi akuntansi 

dilakukan pada saat akhir jam kerja.  

Adapun Alur sistem pengendalian intern penerimaan kas dari 

penjualan tunai pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus dapat 

dilihat pada gambar.3 : 
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4.1.9 Sistem pengendalian Intern Penerimaan Kas (Piutang) pada 

Koperasi Karyawan PT. DJARUM KUDUS 

Dalam merancang sistem pengendalian intern penerimaan kas untuk 

menangani transaksi penerimaan kas yang berasal dari piutang, berikut data-

data mengenai fungsi yang terkait, catatan akuntansi dan dokumen yang 

digunakan, serta prosedur dan unsur pengendalian intern. 

4.1.9.1 Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem penerirnaan kas yang berasal 

dari piutang adalah : 

1) Fungsi Kas 

Fungsi kas bertanggungjawab atas penerimaan aplikasi 

transfer dari debitur. Fungsi ini dilakukan oleh manajer Koperasi. 

2) Fungsi Akuntansi piutang 

Fungsi ini mempunyai tugas untuk mencatat piutang kepada 

pelanggan kedalam kartu piutang dan mencatat kas yang masuk 

dalam jurnal penerimaan kas, fungsi ini di lakukan oleh manajer 

akuntansi. 

3) Fungsi Pemeriksaan Intern 

Bertanggungjawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang 

ada di bank secara periodik dan bertanggungjawab dalam melakukan 

rekonsiliasi untuk mengecek ketelitian catatan kas yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini dijalankan oleh 

pengawas koperasi yang dilakukan setiap bulan sekali. 
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4.1.9.2 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas yang 

berasal dari piutang adalah: 

1) Slip Tagihan 

Dokumen ini berisi jumlah saldo piutang, jumlah bunga dan angsuran 

yang harus dibayar. Dokumen ini digunakan untuk memberitahukan 

kepada anggota berapa jumlah saldo piutang mereka dan jumlah 

angsuran yang harus dibayar pada bulan tersebut. 

2) Bukti Penerimaan Kas (Bon Merah) 

Dokumen ini dibuat rangkap tiga. Satu untuk bagian kasir dan 

piutang, satu untuk anggota dan satu lagi untuk bagian akuntansi. 

Dokumen ini dibuat oleh kasir dan digunakan sebagai bukti 

penerimaan kas. 

3) Kuintansi 

Dokumen ini dibuat oleh kasir sebagian bukti penerimaan kas untuk 

para debitur yang telah membayar utang pada koperasi. 

 

4.1.9.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan yang digunakan dalam penerimaan kas yang berasal dari 

piutang adalah: 

1) Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat berkurangnya 

piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. 
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2) Kartu piutang 

Kartu piutang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

jumlah piutang yang dimiliki oleh koperasi. Kartu piutang ini juga 

yang digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dasar dalam 

pembuatan jurnal penerimaan kas. 

4.1.9.4 Prosedur Peneriman Kas Berasal dari Piutang 

Sumber penerimaan kas Koperasi Karyawan PT Djarum Kudus 

berasal dari pelunasan piutang karena sebagian besar pelayanan yang 

dilakukan Koperasi Karyawan PT Djarum Kudus berasal dari piutang. 

Penerimaan Kas Dari Peniualan Kredit 

Jika anggota koperasi ingin membeli sesuatu dengan cara kredit 

atau mengangsur, anggota harus mengajukan permintaan kredit barang 

kepada Bagian potongan. oleh Bagian potongan anggota akan diberi 

Voucher, untuk kemudian Voucher dapat dibelanjakan di koperasi. 

Besarnya Voucher ditentukan dari besarnya jumlah sisa gaji anggota 

yang dibawa pulang. 

Dalam hal ini berarti kasir koperasi menerima voucher, bukan 

uang. Voucher yang diterima kasir koperasi beserta pita register 

diberikan kepada Bagian Penjualan untuk dicatat dan direkap. Pita 

register yang dibawa, dipakai oleh Bagian penjualan untuk menagih di 

Bagian Potongan. Dari pita register yang diterima, Bagian Potongan 

mencatatnya dikartu piutang, kemudian Bagian Potongan memotong gaji 

anggota atas angsuran yang telah diambil. 

Voucher tidak hanya dapat digunakan dikoperasi, tetapi juga 

dapat digunakan untuk membeli barang diluar koperasi. Prosedur yang 

digunakan adalah anggota mengajukan permohonan kredit barang diluar 

koperasi di Bagian potongan. Kemudian Bagian Potongan menerbitkan 

Surat Permintaan Barang Kredit. Surat permintaan barang kredit inilah 
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yang digunakan oleh anggota untuk rnembeli barang. Toko yang 

bersangkutan akan menerbitkan nota yang nantinya akan diberikan 

kepada anggota dan pihak koperasi. Surat Permintaan Barang Kredit 

yang diterima dari anggota dan nota. oleh toko yang bersangkutan 

diberikan kepada Bagan Penjualan untuk meminta pembayaran. 

Pcmbayaran dilakukan oleh koperasi secara keseluruhan atau lunas. 

Untuk dapat melunasi pembayaran tersebut Bagian Penjualan membuat 

surat keterangan untuk Bagian Kasir Umum. Kasir Umum memberikan 

jumlah uang yang diminta pengembalian dilakukan sesuai dengan jumlah 

angsuran yang didapat anggota. 

 

 
4.1.9.5 Unsur Pengendalian Intern 

1) Organisasi 

Dalam transaksi penjulan kredit yang merupakan piutang, 

bagi koperasi tidak dilakukan oleh satu fungsi, tetapi melibatkan oleh 

fungsi yang lain yaitu fungsi kas, fungsi penjualan dan fungsi 

akuntansi. Dan terdapat fungsi pemeriksaan intern yang dapat 

mengontrol kebenaran catatan akuntansi dan kas yang ada. 

2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal 

penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi akuntansi piutang dengan 

memberikan tanda tangan ke dalam kartu piutang tersebut. 

3) Praktek yang Sehat 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak 

terjadi penunggakkan setoran dan juga penyelewengan, jumlah kas 
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yang diterima dari penjualan kredit langsung disetorkan ke bank oleh 

bagian personalia PT. Djarum Kudus.  
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Gambar 4 : Bagan Alir Penerimaan Kas Dari Pelunasan Piutang Pada Koperasi 

Karyawan PT. Djarum Kudus. 
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4.2 PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui bagimana sistem pengendalian intern penerimaan kas yang terjadi 

di Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus untuk semua elemen sistem 

pengendalian intern yang meliputi: 

4.2.1 Organisasi 

a. Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus setiap kali ada 

penerimaan kas langsung dicatat kedalam bukti penerimaan sesuai 

dengan tanggal tanpa ada pengawasan yang memadai. Tanpa 

adanya pemisahan tanggungjawab yang jelas karena hanya 

ditangani oleh satu fungsi yaitu fungsi kas saja, hal ini tidak sesuai 

dengan pendapat Mulyadi (2001:472), Transaksi penjualan tunai 

harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas dan fungsi 

akuntansi, tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan 

secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Dengan 

dilaksanakanya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi 

tersebut akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap 

fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. 

Mengingat Koperasi PT. Djarum Kudus ini semakin maju 

sebaiknya diadakan penetapan tanggungjawab fungsi yang jelas dan 

pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva untuk pengendalian 

intern penerimaan kas yang sudah ada. 
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b. Penerimaan Kas dari Piutang 

Didalam penerimaan kas yang berasal dari piutang tedapat 

perangkapan tugas antara fungsi kas dan fungsi akuntansi, hal ini 

bertentangan dengan pendapat Mulyadi (2001:491) bahwa fungsi 

penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, untuk 

menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk 

menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Tetapi 

didalam Koperasi ini fungsi kas tidak memegang langsung 

keuangan, karena setoran piutang langsung disetorkan oleh debitur 

ke bank. Fungsi kas disini hanya bertugas menerima aplikasi 

transfer dari bank, jadi jika terdapat perangkapan fungsi tidaklah 

menjadi masalah.  

Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 

Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi 

penyimpanan, untuk menghindari kemungkinan catatan akuntansi 

digabungkan dengan fungsi penerimaan kas. 

4.2.2 Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a. Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Penerimaan kas dari penjualan tunai diotorisasi oleh bagian 

yang berwenang yaitu manager koperasi dan setiap transaksi dicatat 

oleh petugas pelaksana didalam bukti penerimaan kas (faktur 

penjualan tunai), mesin register kas, daftar harian kas. Dengan 

demikian otorisasi yang teriadi di koperasi ini sudah bagus. 
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Jurnal yang digunakan dalam penerimaan kas dari penjualan 

tunai meliputi : jurnal penjualan untuk mencatat dan meringkas data 

penjualan, jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, jurnal umum digunakan oleh 

fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk 

yang dijual, kartu gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan 

barang yang disimpan dalam gudang (Mulyadi, 2001:469). Namun, 

catatan akuntansi yang digunakan oleh Koperasi Karyawan PT. 

Djarum Kudus belum memenui teori karna hanya daftar penerimaan 

kas harian dan kartu persediaan saja yang digunakan. 

Dengan demikian Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

perlu adanya jurnal penjualan, jurnal umum dan kartu gudang. 

Karena prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi 

yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, pendapatan, dan 

biaya suatu organisasi. 

b. Penerimaan Kas dari Piutang 

Transaksi penerimaan kas dari piutang diotorisasi oleh bagian 

yang berwenang yaitu bendahara koperasi. Hal ini sudah 

mencerminkan adanya pengendalian intern yang cukup baik. 

Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal penerimaan 

kas dan kartu piutang. Pada Catatan akuntansi untuk penerimaan kas 

dari piutang seharusnya diadakan buku kas/bank untuk mencatat 
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setiap transaksi kas dan bank. Dan buku ini berguna pada saat 

dilakukan rekonsiliasi bank. 

4.2.3 Praktek Yang Sehat 

Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus, dalam penjualan tunai 

sudah terdapat nomor urut tercetak, ini sesuai dengan teori. Karena 

formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi untuk terlaksananya 

transaksi, maka pengendalian pemakainnya dengan nomor urut tercetak, 

akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksanannya transaksi. 

Dalam koperasi terjadi perputaran jabatan antara anggota koperasi dan 

pengurus, tetapi untuk petugas pelaksana harian tidak terjadi perputaran  

jabatan karena petugas pelaksana harian hanya terdiri dari dua bagian 

yaitu manajer koperasi dan pelaksana, dari kedua bagian tidak mungkin 

dilakukan perputaran jabatan. 

Tidak ada pemeriksaan secara mendadak pada bagian-bagian 

tertentu, hanya rekonsiliasi antara catatan dan kas dilakukan setiap bulan 

sekali oleh pengawas. Hal ini tidak sesuai dengan teori, sebaiknya 

dilakukan pemeriksaan mendadak pada setiap bagian, untuk 

meningkatkan kualitas kinerja karyawan. 

4.2.4 Karyawan yang Cakap 

Menyeleksi tenaga kerja, Koperasi menerima tenaga kerja ada 

yang sesuai dengan pendidikan dan ada yang tidak sesuai. Tetapi hal ini 

dapat disingkapi dengan adanya pelatihan pendidikan yang sering diikuti 

oleh pengurus dan pelaksana koperasi, agar keterampilan yang dimiliki 
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oleh setiap karyawan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan pekerjaan yang semakin luas. 

Unsur-unsur yang terdapat dari semua unsur pengendalian intern, 

unsur karyawan yang sehatlah yang paling penting karna apabila dalam 

suatu koperasi karyawannya kompeten, jujur maka unsur yang lainnyapun 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

Hasil uraian pembahasan dari masing-masing unsur pengendalian 

intern dapat diketahui dapat diketahui bahwa pada dasarnya Sistem 

Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Koperasi Karyawan PT. 

Djarum Kudus cukup dengan masih terdapat beberapa prinsip dan unsur 

pengendalian intern yang belum terpenuhi yaitu tidak terdapat pemisahan 

tanggungjawab yang jelas pada penerimaan kas tunai, tidak terdapat 

catatan akuntansi yang memadai, tidak pernah dilakukan pemeriksaan 

mendadak, penerimaan karyawan yang tidak sesuai dengan pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan 

sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai maupun 

piutang yang diberikan dari Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1 Koperasi karyawan PT. Djarum Kudus merupakan koperasi karyawan 

pertama di Jawa Tengah yang didirikan atas petunjuk Federasi Buruh 

Seluruh Indonesia (FBSI) sekarang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) dan pimpinan PT. Djarum Kudus  Pertama kali didirikan pada 

tanggal 25 april 1975 dengan jumlah anggota 278 orang. Dan 

kemudian disahkan oleh Direktorat Koperasi Jawa Tengah dengan 

nomor 8993/BH/VI pada tanggal 15 Desember 1976.  

2 Sumber penerimaan kas pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 

antaran lain yaitu : bunga pinjaman, pembayaran angsuran, dan laba 

usaha. 

3 Sistem Pengendalian Inter penerimaan kas (penjualan tunai). 

Sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan tunai 

cukup baik dengan diadakannya beberapa fungsi yaitu fungsi 

penjulan, fungsi kas dan fungsi akuntansi. Serta dokumen yang 

digunakan yaitu faktur penjualan tunai, pita register kas, daftar harian 

kas. Catatan yang digunakan yaitu daftar penerimaan kas dan kartu 
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persediaan, pengendalian intern yang dilakukan yaitu setiap hari 

dilakukan pemeriksaan catatan akuntansi oleh fungsi akuntansi dan 

fungsi kas untuk membandingkan saldo kas menurut catatan dengan 

saldo kas fisiknya agar terjadi kesamaan antara keduanya. 

4 Sistem Pengendalian Intern Peneriman Kas (piutang). 

Sistem pengendalian intern penerimaan kas dari penjualan kredit 

yang merupakan piutang dari perusahaan sudah cukup baik dengan 

didorong adanya fungsi kas, fungsi akuntansi piutang, dan fungsi 

pemeriksaan intern, serta dokumen yang digunakan adalah slip 

tagihan bukti penerimaan kas (bon merah), kuitansi. Catatan 

akuntansi yang digunakan jurnal penerimaan kas dan kartu piutang. 

Pengendalian intern yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan dan penyalahgunaan jumlah kas dari penjualan 

kredit yaitu dengan penyetoran langsung piutang koperasi oleh 

debitur ke bank.  

 
5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran-saran yang 

dapat diberikan adalah : 

1 Dalam penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai sebaiknya 

diadakan pembagian tugas yang jelas antara fungsi kas dan fungsi 

akuntansi. 

2 Dalam penerimaan kas dari piutang sebaiknya dicatat dalam buku kas 

yang nantinya berguna dalam rekonsiliasi kas. 

 



 57

3 Sebaiknya dalam pencatat penerimaan kas dari penjulan tunai 

menggunakan jurnal penjualan, jurnal umum dan kartu gudang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 
Penerbit Rineka Cipta : Yogyakarta 

Arsyad, Licolin dan Soeratno. 1999. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan 
Bisnis. Bagian Penerbitan Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: Yogyakarta. 

Baridwan, Zaki. 1993. Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode. 
BPFE : Yogyakarta. 

Indriyo, Gitosudarmo, 1992.  Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE. 

Jusup, Haryono Al.2001. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi 6. Bagian Penerbitan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: Yogyakarta. 

Kartasapoetra, G. dkk. 2001. Koperasi Indonesia. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.  

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Salemba Empat : Jakarta. 

Soemarso SR. 1999. Akuntansi Suatu Pengantar. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta. 

 



 59

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

 

Semarang,     Agustus 2007 

Yang mengajukan 

 

 

Dewi Laela  
NIM. 3351304043 

 

 

Mengetahui, 

 

Ketua Jurusan Akuntansi Dosen Pembimbing  

 

 

 

Drs. Sukirman, M.Si Dra. Margunani, M.P.
NIP. 131967646 NIP. 131570076  

 

 

 

 



Gambar 4 : Bagan Alir Penerimaan Kas Dari Pelunasan Piutang Pada Koperasi 

Karyawan PT. Djarum Kudus. 
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Gambar 3 : Bagan Alir Penerimaan Kas (Penjualan Tunai) 
Pada Koperasi Karyawan PT. Djarum Kudus 
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