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Kata Kunci : Sistem dan Pengeluaran Kas 

 

Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai 

penunjang dalam menjalankan usahanya. Salah satu aktiva yang dimiliki 

perusahaan adalah kas. Kas memerlukan perhatian khusus, karena sifatnya yang 

mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, untuk itu 

memerlukan pengendlian intern atas pengeluaran kas. Perumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah tentang bagaimana sistem 

akuntansi pengeluaran kas pada PT. Dakota Buana Semesta Semarang? Tujuan 

dari penulisan Tugas Akhir ini adalah mengetahui bagaimana  sistem akuntansi  

pengeluaran kas pada PT. Dakota Buana Semesta Semarang. Sedangkan manfaat 

yang dipakai penulis adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Objek penelitian adalah system akuntansi pengeluaran kas pada PT. Dakota 

Buana Semesta Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan 

observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian memberikan informasi pada penulis tentang: (1) Fungsi 

yang terkait dalam sitem pengeluaran kas pada PT. Dakota Buana Semesta 

Semarang adalah fungsi keuangan dan fungsi akuntansi, (2) Dokumen yang 

digunakan adalah BKK (Bukti Kas Keluar), SOP (Surat Order Pembelian), Nota, 

dan Kuintansi, (3) Catatan akuntansi yang digunakan adalah Buku Besar Kas 

Operasional yang berguna untuk mencatat semua pengeluaran-pengeluaran kas 

operasional PT. Dakota Buana Semesta, (4) Jaringan prosedur yang membentuk 

system pengeluaran kas adalah prosedur pembelian barang, prosedur penerimaan 

barang, prosedur pembayaran utang, dan  prosedur pencatatan pengeluaran, (5) 

Unsur pengendalian intern pada PT. Dakota Buana Semesta adalah Bagian kas 

terpisah dari bagian akuntansi, setiap pengeluaran kas  mendapat otorisasi dari 

bagian akuntansi, pencatatan kas keluar berdasarkan BKK (Bukti Kas Kaluar),dan 

dokumen pendukung diberi cap “lunas” oleh bagian kas setelah terjadi 

pengeluaran kas. Dari kajian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa system 

akuntansi pengeluaran kas pada PT. Dakota Buana Semesta masih kurang efektif, 

untuk fungsi yang terkait sebagian sudah sesuai dengan teori namun tidak adanya 

fungsi pemeriksaan intern dapat membuka peluang penyalahgunaan uang kas 

perusahaan, dokumen yang digunakan masih sangat sederhana sehingga masih 

perlu diperbaiki, catatan akuntansi yang digunakan hanya buku besar kas 

operasional, jaringan prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan teori, dan 

unsur pengendalian intern sebagian sudah sesuai dengan teori.  

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlu adanya fungsi pengendalian 

intern yang dimana fungsi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan 

perhitungan kas secara periodik dan mencocokan hasil perhitungannya dengan 

saldo kas menurut catatan akuntansi (rekening kas dalam buku besar) dan 
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melakukan pemerikasaan mendadak terhadap saldo kas yang ada ditangan dan  

dalam pengeluaran kas yang jumlahnya relative besar sebaiknya dilakukan dengan 

cek agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dan penyelewengan terhadap kas 

perusahaan, dokumen yang digunakan sebaiknya diperbaharui dan dibuat minimal 

dua rangkap, dan sebelum bukti trasaksi dicatat dalam buku besar kas operasional 

sebaiknya dicatat dalam jurnal pegeluaran kas terlebih dahulu agar tidak terjadi 

kesalahan pencatatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


