
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

2.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern 

Apabila suatu perusahaan berkembang semakin besar dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, maka pengawasan secara langsung terhadap jalannya operasi 

perusahaan yang dilakukan semakin besar pula. Pengawasan secara langsung 

diperlukan adanya wewenang kepada bawahan, namun tanggung jawab tetap 

berada pada pimpinan perusahaan. 

Untuk menghadapi semakin besamya kegiatan suatu perusahaan atau 

bertambahnya transaksi yang terjadi, maka diperlukan adanya pengendalian intern 

yang baik dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Rumusan atau definisi tentang struktur pengendalian intern atau internal 

control, telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Walaupun rumusan atau 

definisi yang dikemukakan berbeda-beda, tetapi prinsipnya mempunyai tujuan dan 

arah yang sama. 

Menurut Mulyadi (2005: 163) dalam bukunya “Sistem Akuntansi” sistem 

pengendalian intern adalah: 

“Sistem pengendalian intern 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.” 
 
Sedangkan menurut AICPA (American Institute of Certifield Publik 

Accountants), yang dikutip oleh Bambang Hartadi (2005: 3) dalam buku “Sistim 

Pengendalian Intern” memberi definisi struktur pengendalian intern sebagai 

berikut: 

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode 
dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan 
untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh 
data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha, dan 
mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan.” 



Kemudian menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2005: 319) dalam 

bukunya “Standar Profesional Akuntansi Publik” pengendalian intern 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personel identitas yang didesain untuk 
memberikan keyakinan tentang pencapaian tiga golongan: 
a. Keandalan pelaporan keuangan 
b. Efektifitas dan efisiensi operasi 
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

 Tanggung jawab untuk menyusun struktur pengendalian intern itu terletak 

pada manajemen, begitu juga dengan kegiatan mengawasi struktur pengendalian 

intern. Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu struktur pengendalian intern yang 

baik akan berguna untuk: 

a. Mengecek kecermatan dan keandalan pelaporan keuangan. 

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi. 

c. Mendorong dipatuhinya peraturan yang berlaku. 

 Kemudian menurut Warren (2006: 184) dalam bukunya “ Prisip-prinsip 

Akuntansi” ada lima unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut: 

“1. Lingkungan pengendalian. 
2. Penilaian resiko. 
3. Prosedur pengendalian. 
4. Pemantauan atau monitoring. 
5. Informasi dan komunikasi.” 

 

  Dari definisi struktur pengendalian intern di atas, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa struktur pengendalian intern akan selalu berhubungan dengan 

kebijakan, prosedur dan tujuan organisasi. Kebijakan adalah pedoman yang dibuat 

oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, dan diperlukan prosedur dalam 

pelaksanaan kebijakan. 

 

2.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern 

Menurut Zaki Baridwan (2005: 13) dalam bukunya “Sistem Akuntansi 

Penyusunan Prosedur dan Metode”, struktur pengendalian intern bertujuan untuk: 

“1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi 
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi 



3. Memajukan efisiensi dan operasi 
4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari 

kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dulu.”  
 

Sedangkan menurut Mulyadi (2005: 163) dalam bukunya “Sistem 

Akuntansi”, tujuan struktur pengendalian intern adalah: 

 “1. Menjaga kekayaan organisasi 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
3. Mendorong efisiensi 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”  

 
 Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (2005: 171) dalam bukunya 

“Auditing”, memberikan definisi struktur pengendalian intern sebagai berikut:  

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personel, yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu 
1. Keandalan pelaporan keuangan 
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.” 
 

Menurut tujuan sistem pengendalian tersebut dapat dibagi dua macam: 

1. Pengendalian akuntansi (Internal accounting control) 

2. Pengendalian administratif (Internal odminitrative control) 

Pengendalian intern akuntansi, merupakan bagian dari sistem pengendalian 

intern, 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 keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan 

dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan dapat dipercaya.  

Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 



2.3 Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern 

Menurut Zaki Baridwan (2005: 14) dalam bukunya “Sistem Akuntansi 

Penyusunan Prosedur dan Metode”, mengemukakan sistem pengendalian intern 

yang memuaskan harus meliputi: 

“1.  Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tepat. 

2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang 
berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap 
harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. 

3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan 
tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. 

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung 
jawabnya.”  

 

Adapun menurut Mulyadi (2005: 164) dalam bukunya “Sistem 

Akuntansi”, unsur pokok sistem pengendalian intern adalah: 

“1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab  fungsional 
secara tepat 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 
pendapatan dan biaya. 

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 

4.  Karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.”  
 

Berikut ini diuraikan setiap unsur pokok sistem pengendalian intern tersebut. 

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan kerangka (frame work) pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi 

ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 

1. Harus dipisahkan fungsi-fungsi, operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. 

2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi. 



Sistem wewenang dan prosedur yang memberikan perlindungan yang 

cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, 

setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki 

wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam 

organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 

otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang 

digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi 

terlaksananya transaksi dalam organisasi. 

Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktek yang sehat adalah: 

1. Penggunaan formulir yang bemomor urut tercetak yang pemakaianya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

2. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, 

dengan jadwal yang tidak teratur. 

3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit 

organisasi lain. 

4. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang dilaksanakan secara 

rutin dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya 

sehingga, persengkokolan diantara mereka dapat dihindari. 

5. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Jabatan karyawan 

yang digantikan sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi 

penyimpangan dalam departemen yang bersangkutan diharapkan dapat 

diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut. 

6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-

unsur sistem pengendalian intern lain. Unit organisasi ini disebut satuan 

pengawas intern atau staf pemeriksaan intern. 



Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnva. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang 

sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya 

Unsur-unsur struktur pengendalian intern menurut Mulyadi dan Kanaka 

Puradiredja (2005: 175) dalam bukunya “Auditing”, adalah: 

“1. Lingkungan pengendalian  
2. Penaksiran resiko 
3. Informasi dan komunikasi 
4. Aktivitas pengendalian 
5. Pemantauan.”  

 

2.4 Pengertian Kas 

Kas merupakan harta yang penting bagi perusahaan, dibutuhkan sebagai 

alat pertukaran dan juga sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas 

merupakan aktiva yang paling lancar. Disamping itu juga kas digunakan untuk 

kelancaran pembiayaan perusahaan. 

Menurut Sukrisno Agoes (2005:119) dalam bukunya “Auditing 

(Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik I”, mendefinisikan kas 

sebagai berikut: 

“Kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk 

membiayai kegiatan umum perusahaan.”  

Sedangkan menurut Mulyadi (2002: 364) dalam bukunya “Sistem Akuntansi” 

pengertian kas adalah sebagai berikut: 

“Kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos, wesel, 
certified check, cashier’s check, cek pribadi, dan bank draft, serta dana 
yang tersimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank 
atau perjanjian lainnya”. 

 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa yang 

termasuk dalam kategori kas adalah kas ditangan baik uang kartal, pos wesel, cek 

maupun rekening giro yang memungkinkan untuk disetor ataupun ditarik sesuai 

keinginan tanpa pinalti sedangkan setara kas adalah investasi yang sangat likuid 



dan berjangka pendek yang mudah ditukar menjadi kas serta memiliki jatuh tempo 

kurang atau sama dengan 3 bulan. 

 

2.5 Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas 

Struktur pengendalian intern kas merupakan usaha untuk dapat 

menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dari dana kas. Salah 

satu usaha dalam rangka menjalankan pengendalian kas adalah dengan 

menentukan standar atau rencana dari penggunaan dana kas pada periode tertentu, 

sehingga dengan adanya standar atau rencana tersebut penyimpangan atau 

penyalahgunaan terhadap dana kas dapat dihindari secara dini. 

Menurut Mulyadi (2005: 470) dalam bukunya “Sistem Akuntansi” unsur-

unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem pengendalian kas 

adalah: 

“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. 
4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan 

dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 
5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan 

cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register 
kas pada faktur tersebut. 

6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan 
otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

7. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 
membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 

8. Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi 
dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. 

9. Faktur penjualan tunai bemomor urut tercatat dan pemakaiannya 
dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. 

10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke 
bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari 
kerja berikutnya. 

11. Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik 
dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern.”  

 
Apabila semua langkah-langkah atau unsur-unsur sistem pengendalian  

intern tersebut dijalankan pada suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang 

aktivitasnya besar, maka resiko dari penyimpangan atau penyalahgunaan dari 



penggunaan dana kas dapat dihindari. 

 

2.5.1 Unsur Pengendalian Intern Penerimaan Kas 

Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem  

penerimaan kas dari penjualan tunai menurut Mulyadi (2001:470-471) dalam 

bukunya “Sistem Akuntansi” 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 dan Prosedur Pencatatan  

a. Penerimaan order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi-fungsi  

penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjulan tunai. 

b. Penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan cara  

membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan  

menempelkan pita register kas pada faktur tersebut.  

c. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan  

otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.  

d. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi 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 pemakainnya  

dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan  

b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya  

ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai  

atau hari kerja berikutnya.  

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



periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern.  

Menurut Mulyadi (2008: 447) dalam bukunya “sistem Akuntansi” dalam 

merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai, unsur pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut:  

“1. Penjualan harus terpisah dari fungsi kas 
2.  Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 
3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi 

kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi 
 
Fungsi Penjualan harus Terpisah dari Fungsi Kas. Fungsi penjualan yang 

merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi 

penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan 

tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. Penerimaan kas yang 

dilakukan oleh bagian kasaa akan dicek kebenarannya. Oleh bagian Order Penjualan, 

karena dalam sistem penjualan tunai transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai 

tidak akan terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh Bagian Order 

Penjualan. 

Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur 

sistem pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi 

penyimpanan, agar data akuntansi yang tercatat dalam catatan akuntansi dijamin 

kebenarannya atau keandalannya. 

Dalam fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi yang 

dipegang oleh bagian jurnal, yang menyelenggarankan register cek atau jurnal 

penyamaan kas. Dengan ini, catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh 

fungsi penyimpanan kas. 

Transaksi penerimaan kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas 

sejak awal hingga akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. Unsur sistem 

pengendalian intern kas mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi dilakukan lebih 

dari satu fungsi agar tercipta adanya internal cek. Dalam transaksi kas bagian kasa 

adalah pemegang fungsi penerimaan kas, pengeluaran kas dan penyimpanan kas. 

Transaksi penerimaan kas dilakukan oleh fungsi penjualan, pembelian dan 

penerimaan barang dan fungsi akuntansi serta fungsi penerimaan kas. 



Transaksi Penjualan Tunai Harus Dilaksanakan oleh Fungsi Penjualan, 

Fungsi Kas, Fungsi Pengiriman, dan Fungsi Akuntansi. Tidak ada transaksi 

penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. 

Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi 

tersebut akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh 

fungsi lainnya. 

Dengan demikian pelaksanaan transaksi penerimaan kas dilakukan oleh 

lebih dari suatu fungsi, maka kas yang dimiliki perusahaan akan terjamin 

keamanannya dan data akuntansi dapat terjamin ketelitian dan keandalannya.  

Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan 

harus mengendalikan kas mulai dari diterimanya hingga disetorkan ke bank. 

Prosedur semacam itu disebut pengendalian preventif (preventive control). 

Prosedur dirancang untuk mendeteksi pencurian atau penyalah gunaan kas disebut 

pengendalian detektif (detective control). Dalam pengertian tertentu, 

pengendalian detektif juga bersifat preventif (mencegah) karena para karyawan 

akan berupaya menghindarkan pencurian atau penyalahgunaan bila mereka 

mengetahui bahwa hal semacam itu kemungkinan besar akan terungkap. 

  

2.5.2 Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas 

Sebelum menguraikan sistem dan prosedur penerimaan kas, penulis akan 

mengutip pengertian sistem dan prosedur dari Cole dan Neuchel (2001;3)  sebagai 

berikut : 

“Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 
prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu sama lain yang 
dikembangkan menjadi suatu skema untuk melaksanakan sebagian besar 
aktivitas perusahaan” 
 
 “Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan tata usaha (clerical 
operations) yang biasanya melibatkan beberapa petugas di dalam suatu 
bagian atau yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam 
dari transaksi-transaksi yang berulang-ulang dalam perusahaan.” 

 
Dari definisi di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pengertian 

antara sistem dan prosedur. Definisi sistem merupakan suatu jaringan prosedur 



yang dikembangkan menjadi suatu skema untuk melaksanakan aktivitas 

perusahaan, sedangkan prosedur merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh 

beberapa orang dalam suatu pelaksanaan tertentu yang berulang-ulang secara 

seragam. 

Menurut Mulyadi (2008: 423) dalam bukunya “Sistem Akuntansi”, 

mengemukakan: 

“Jaringan prosedur yang membentuk sistem  penerimaan kas dari 
penjualan tunai adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur order penjualan 
2. Prosedur penerimaan kas 
3. Prosedur penyerahan barang 
4. Prosedur pencatatan penjualan tunai 
5. Prosedur penyetoran kas ke bank.  
6. Prosedur pencatatan penerimaan kas 
7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan” 

 

Prosedur Order Penjualan. Dalam Prosedur ini fungsi penjualan 

menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk 

memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan 

untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungus pengiriman menyiapkan barang 

yang akan diserahkan kepada pembeli. 

Prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini fungsi kas menerima 

pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran 

(berupa pia register kas dan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada 

pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang 

yang dibelinya dari fungsi pengiriman. 

Prosedur Penyerahan barang. Dalam prosedur ini fungsi pengiriman 

menyerahkan barang kepada pembeli. 

Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai.  Dalam prosedur ini fungsi 

akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan 

dan jurnal penerimaan kas. Di samping itu fungsi akuntansi juga mencatat 

berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. 

Prosedur Penyetoran Kas ke Bank. Sistem pengendalian intern terhadap 

kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas diterima pada 



suatu hari. Dalam prosedur ini fungsi kas menyetor kas yang diterima dari 

penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. 

Prosedur Pencatatan penerimaan Kas. Dalam prosedur ini, fungsi 

akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasar bukti 

setor bank yang diterima dari bank melalui funsi kas. 

Prosedur Pencatatan harga Pokok Penjualan. Dalam prosedur ini, 

fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data 

yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok 

penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber 

untuk pencatatan harga pokok penjualan kedalam jurnal umum.  

Menurut Mulyadi (2008: 455-482) dalam bukunya “Sistem Akuntansi”, 

mengemukakan: 

“Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan: 
1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam 

jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk 
melakukan internal check 

2. Penerimaan kas dari penjualan tunai melalui transaksi kartu kredit, 
yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi 
penerimaan kas. 

Sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan: 
1. Debitur melaksanakan pembayaran dengan cek atau dengan cara 

pemindahbukuan melalui rekening bank (giro bilyet). Jika perusahaan 
hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur, yang ceknya atas 
nama perusahaan (bukan atas unjuk), akan menjamin kas yang diterima 
oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. 
Pemindahbukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas 
masuk kerekening giro bank perusahaan. 

2. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera distor ke 
bank dalam jumlah penuh.”  

 
Di dalam perusahaan penerimaan kas berasal dari dua sumber, yaitu 

penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Dalam 

penjualan tunai, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau 

produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran di kasir dan kemudian menerima 

barang atau produk yang dibeli. Pada penjualan tunai perusahaan menerima uang 

tunai atau cek pribadi maupun kartu kredit, sebelum barang diserahkan kepada 

pembeli. 



Menurut Mulyadi (2008: 456) dalam bukunya “Sistem Akuntansi”, 

prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut: 

“1.  Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga (sales person) di 
bagian penjualan. 

2. Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat berupa 
uang tunai, cek pribadi (personal check) atau kartu kredit. 

3. Bagian penjualan memrintahkan bagian pengiriman menyerahkan 
barang kepada pembeli. 

4. Bagian pengiriman menyerahkan kepada pembeli. 
5. Bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. 
6. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan kedalam jurnal 

penjualan. 
7. Bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai kedalam 

jurnal penerimaan kas.”  
 
Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, semua penerimaan kas 

dari piutang harus dalam bentuk cek atas nama atau giro bilyet. Penerimaan kas 

dari debitur dalam bentuk uang tunai memberikan peluang bagi karyawan 

perusahaan untuk melakukan penyimpangan atau penggelapan terhadap 

penerimaan kas tersebut. Penerimaan kas dari piutang dalam bentuk cek tunai (cek 

atas unjuk) juga memberikan kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk 

menguangkan cek yang diterima untuk kepentingan pribadi. 

Menurut Mulyadi (2008: 493) dalam bukunya “Sistem Akuntansi” 

menjelaskan prosedur penerimaan kas dari piutang harus dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut: 

“1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih 
kepada bagian penagihan. 

2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan 
perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur. 

3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan 
(remmillance advice) dari debitur. 

4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. 
5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian 

piutang untuk kepentingan posting kedalam kartu piutang. 
6. Bagian kasa mengirimkan kuitansi sebagai tanda penerimaan kas 

kepada debitur. 
7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut 

dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 
8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank 

debitur.”  



Berikut ini adalah diagram arus kas menurut Bodnar dan Hapwood 

(2001:311) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi”. 

 
Data Flow Key 

1. Cash sale 9. Check 

2. Sales slip 10. Remittance advise 

3. Sales slip 11. Control total-mail receipts 

4. Sales receipt 12. Journal voucher 

5. Good released 13. Deposit 

6. Journal voucher 14. Deposit slip 

7. Control total-cash sales 15. Bank statement 

8. Mail receipts 

 

 
2.5.3 Catatan Akuntansi dalam Penerimaan Kas 

Dalam sistem penerimaan kas ada beberapa catatan akuntansi yang 

digunakan diantaranya jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, 

kartu persediaan dan kartu gudang. Catatan akuntansi tersebut digunakan untuk 

menjamin pencatatan dan peringkasan data transaksi dalam penjualan tunai. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan 

tunai Mulyadi (2001: 468-469) dalam bukunya “Sistem Akuntansi” adalah: 



1. Jurnal Penjualan 

Jurnal Penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan 

meringkas data penjualan, baik secara kredit maupun tunai. Jika perusahaan 

menjual beberapa macam produk, maka jurnal penjualan menyediakan kolom-

kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal Penerimaan Kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. 

3. Jurnal Umum 

Jurnal Umum digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok 

produk yang dijual. 

4. Kartu Persediaan 

Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

berkurangnya harga pokok produk yang dijual dan berfungsi untuk mengawasi 

mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. 

5. Kartu Gudang 

Kartu Gudang ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya 

berisi data kuantitas persediaan yang disimpan digudang. Kartu Gudang 

digunakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang 

yangh disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang 

digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual.  

 

2.5.4 Pemeriksaan Intern Penerimaan Kas 

Pemeriksaan intern hanya terdapat pada perusahaan yang relatif besar. 

Dalam hal ini, pimpinan dapat membentuk departemen, bagian, seksi atau satuan 

organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenang kepada sejumlah 

unit, inilah yang mendorong diperlukannya staf pemeriksaan intern. Terlepas dari 

mana penerimaan kas, setiap perusahaan harus menjaga dan membukukan 

penerimaan kas sebagaimana mestinya. Salah satu alat pemeriksaan yang penting 

untuk mengamankan kas yang diterima dikonter penjualan adalah register kas. 



Adapun menurut Institute of Internal Auditor oleh Bambang Hartadi 

(2005:24)  dalam buku “Sistem Pengendalian Intern” memberikan definisi sebagai 

berikut: 

“Pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu 

organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan 

perusahaan guna memberi saran-saran kepada manajemen.”  

Dari pengertian di atas atas maka jelaslah, staf seorang pemeriksa intern 

harus dinamis yang mempunyai orientasi . atau pandangan sekarang dan masa 

yang akan datang. Karena dia berkedudukan sebagai penilai bebas, staf pemeriksa 

intern harus benar-benar bebas dalam sikap dan penilaiannya. 

Pemeriksaan intern merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

menciptakan suatu koordinasi antara bagian-bagian pada suatu departemen yang 

ada disuatu perusahaan dalam kaitannya untuk menilai dan mengetahui suatu 

kebijakan baik yang telah ditentukan. Kebijakan-kebijakan ini akan dilaporkan 

kepada manajemen untuk mengambil suatu keputusan. 


