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Abstract 

 

The development of science and technology that is currently 
happening is used by companies to facilitate employees to complete work 
faster with higher quality using system. PT XYZ is a manufacturing 
company where business activities are conducted by financial transactions, 
especially cash expenditure. Cash as a means of payment must be well 
managed to avoid occurrence of fraud or misappropriation. This can be 
monitored with help of internal control. 

This study is made to analyze the implementation of accounting 
information system in cash expenditure cycles. This study also aims to 
determine the form of internal controls used by the company. The result 
showed that the accounting information systems made by PT XYZ on cash 
expenditure cycles have been going well. Implementation of internal 
controls that exists at PT XYZ also complies with the elements contained in 
the COSO components. 

Keywords: accounting information system, cash expenditure, internal 

control. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan ilmu teknologi yang saat ini terjadi memungkinkan masyarakat 

untuk menikmati berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Kemudahan tersebut bukan hanya dirasakan oleh perorangan tetapi juga oleh 

perusahaan. Perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan agar menjadi lebih cepat dan berkualitas. 

Untuk mendapatkan informasi secara cepat dan berkualitas diperlukan adanya 

sebuah sistem informasi didalam perusahaan. Salah satu sistem informasi yang 

dibutuhkan adalah sistem informasi akuntansi. 

Sistem informasi akuntansi berhubungan dengan kegiatan transaksi yang 

terjadi di perusahaan. Salah satu jenis transaksi tersebut adalah pengeluaran kas. 

Aktivitas pada pengeluaran kas merupakan salah satu komponen akuntansi yang 

mempunyai peran yang sangat penting untuk suatu perusahaan karena berkaitan 

dengan proses pembelian dan pembayaran. Kas sebagai suatu alat pembayaran yang 

likuid harus dikelola dengan baik untuk menghindari terjadinya kecurangan atau 

penyelewengan. 

Proses atau siklus kegiatan pada pengeluaran kas digambarkan dengan suatu 

bagan alir yang disebut flowchart. Bagan alir dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan aktivitas manual dan aktivitas pemrosesan komputer atau 
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keduanya. Penggunaan bagan alir dokumen untuk menampilkan sistem manual, 

sedangkan bagan alir sistem untuk mendeskripsikan sistem yang menjalankan 

sistem manual dan komputer. Bagan alir tersebut dicatat dengan menampilkan 

berbagai simbol dimana masing-masing simbol memiliki fungsi dan arti yang 

berbeda. 

Pengendalian internal (internal control) perlu dibuat dan dirancang oleh 

suatu perusahaan. Pengendalian internal yang dilakukan dengan benar oleh 

perusahaan akan dapat meminimalkan kemungkinan kecurangan atau 

penyelewengan yang dilakukan karyawan. Pengendalian internal tidak hanya 

dimaksudkan untuk menghilangkan segala kesalahan yang terjadi, tetapi sistem 

pengendalian internal digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan, 

kecurangan, dan penyelewengan sehingga apabila terjadi kesalahan atas kas atau 

aktiva lain dapat diketahui secara dini oleh pihak perusahaan. 

Bagi sebagian perusahaan besar, sistem informasi akuntansi sudah 

diterapkan oleh mereka. Tetapi banyak dari sistem tersebut yang belum berjalan 

dengan baik dan efektif. Hal ini belum tentu benar karena yang seharusnya 

dilakukan oleh perusahaan adalah menerapkan sistem dengan sebaik mungkin agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan prosedur siklus pengeluaran kas yang 

akan berdampak pada kegiatan maupun pengambilan keputusan. Sistem yang 

belum berjalan dengan baik tersebut hendaknya memiliki pengendalian internal 

(internal control) sebagai pengendali atau pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan.  
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Perusahaan manufaktur adalah suatu industri atau suatu usaha yang 

memproses bahan mentah menjadi barang jadi dan kemudian dijual. PT.XYZ 

merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furniture. Kegiatan 

bisnis yang dilakukan sebagian besar dilakukan pada penerimaan dan pengeluaran 

kas. Perusahaan ini telah memiliki sebuah sistem dimana dalam setiap pencatatan 

proses jual beli atau transaksi yang terjadi dilakukan atau dimasukkan ke dalam 

sistem tersebut. Akan tetapi, dengan adanya sistem tersebut tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kesalahan pada proses pencatatan. 

Sebagai upaya untuk meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan sistem 

dan prosedur pada siklus pengeluaran kas, maka penulis ingin menganalisa 

mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran kas 

PT.XYZ yang berhubungan dengan pengendalian internal yang digunakan oleh 

perusahaan tersebut. Sehingga akan mendapatkan hasil berupa kesimpulan apakah 

sistem informasi akuntansi yang digunakan sudah efektif atau belum. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi terkait dengan pencatatan 

aktivitas siklus pengeluaran kas pada PT.XYZ? 

2. Bagaimana bentuk pengendalian internal (internal control) yang digunakan 

PT.XYZ? 
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3. Apakah sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran kas yang 

digunakan telah sesuai dengan kriteria dalam COSO? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana proses dan prosedur yang dilakukan oleh PT.XYZ 

terkait dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang digunakan pada 

siklus pengeluaran kas. 

2. Mengetahui bagaimana bentuk pengendalian internal yang digunakan oleh 

PT.XYZ. 

3. Mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran 

kas yang digunakan telah sesuai dengan kriteria dalam COSO atau belum. 

Dan mengetahui apakah sistem pengendalian internal tersebut telah berjalan 

dengan baik. 

1.4   Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk membatasi 

cakupan penelitian dan mempermudah pekerjaan peneliti. Penelitian ini 

difokuskan pada penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran 

kas yang diterapkan oleh PT.XYZ apakah dalam sistem tersebut penggunaan 

pengendalian internal telah sesuai dengan teori yang ada dan berjalan sesuai 

kriteria dalam komponen COSO. 
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1.5   Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya 

penerapan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan perusahaan, khususnya 

dalam upaya meminimalisasi kesalahan pencatatan prosedur ataupun laporan dan 

informasi yang mungkin terjadi. 

2. Bagi penulis, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang sistem 

informasi akuntansi dan siklus pengeluaran kas sesuai dengan teori yang diperoleh 

dalam perkuliahan sehari-hari. 

3. Bagi pembaca atau masyarakat, khususnya dilingkungan perguruan tinggi, penulis 

berharap agar penelitiaan ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan masukan 

untuk penulisan penelitian selanjutnya. 

1.6   Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan laporan, penulis membagi dalam beberapa 

bagian, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian mengapa penulis 

memilih topik yang akan dibahas, perumusan masalah penelitian, batasan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORITIS  

Dalam bab ini memuat landasan teori yang akan berhubungan dengan pokok 

permasalahan. Teori di dapat melalui studi kepustakaan serta materi perkuliahan 

yang meliputi pengertian sistem informasi akuntansi, karakteristik dan tujuan 

sistem informasi akuntansi, sistem akuntansi pada pengeluaran kas, dokumen dan 

catatan yang diperlukan serta fungsi yang terkait, pengndalian internal beserta 

tujuan nya, dan identifikasi komponen-komponen pengendalian internal dalam 

COSO. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini menerangkan mengenai jenis penelitian yang meliputi objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi. 

BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis. Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis 

siklus pengeluaran kas, dan analisis pengendalian internal perusahaan. 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Dalam bab ini penulis membuat beberapa kesimpulan berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, dan selanjutnya membuat saran yang diharapkan bisa 
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menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan sistem yang lebih 

baik lagi ke depannya dan juga untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut James A. Hall (2011) sistem informasi akuntansi (SIA) adalah 

sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan 

dengan Akuntansi. Akuntansi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem 

informasi. Di dalam sebuah sistem terdapat subsistem yang mewakili tiap-tiap 

sistemnya. Subsistem pada SIA yaitu memproses berbagai transaksi keuangan dan 

transaksi non keuangan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemrosesan 

transaksi keuangan.  

Menurut Romney dan Steinbart (2011) sistem informasi akuntansi adalah 

rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun sistem informasi akuntansi 

menurut mereka terdiri dari lima komponen yaitu : orang-orang yang 

mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi; prosedur baik 

manual maupun yang terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi;  data 

tentang proses bisnis organisasi; software yang dipakai untuk memproses data 
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organisasi; dan infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

 Pendapat lain mengemukakan pengertian lain dari sistem informasi 

akuntansi yaitu menurut Mulyadi (2008) bahwa sistem informasi akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Jadi, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan proses pengolahan data dari kumpulan berbagai transaksi 

keuangan yang secara langsung digunakan untuk membuat laporan keuangan 

perusahaan. Proses tersebut biasa dilakukan oleh manusia dengan memasukkan 

data ke komputer sehingga menghasilkan suatu informasi yang diperlukan oleh 

perusahaan. 

Menurut James A.Hall (2011) didalam suatu sistem informasi akuntansi 

terdiri atas 3 subsistem, yaitu : 

1. Sistem dalam Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System-TPS) 

Yaitu segala kegiatan yang mendukung operasi bisnis harian melalui 

berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. 

Sistem ini penting untuk keseluruhan fungsi dari sistem informasi karena sistem 

ini berhubungan dengan kegiatan bisnis yang sering terjadi di perusahaan. 
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2. Sistem dalam Buku Besar/ Pelaporan Keuangan (General Ledger/Financial 

Reporting System-GL/FRS) 

Yaitu sistem yang menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba/rugi, 

neraca, laporan arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai berbagai dokumen 

hukum lainnya. Sistem ini mengukur dan melaporkan kondisi sumber daya 

keuangan serta berbagai perubahan atas sumber daya tersebut serta 

mengkomunikasikan informasi ini terutama untuk pengguna eksternal. 

3. Sistem dalam Pelaporan Manajemen (Management Reporting System-MRS) 

Yaitu memberikan informasi keuangan internal yang dibutuhkan untuk 

mengelola bisnis. Laporan yang umum dihasilkan meliputi anggaran, laporan 

kinerja, analisis biaya volum laba, serta berbagai laporan yang menggunakan 

data biaya saat ini (bukan yang historis). 

2.1.1.2 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi hendaknya memberikan manfaat bagi 

pemakainya, baik pemakai internal maupun eksternal perusahaan. Menurut 

Romney dan Steinbart (2011) karakteristik sistem informasi akuntansi harus 

memiliki beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut : 
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1. Relevan (Relevance) 

Sistem harus memiliki informasi yang relevan, artinya informasi yang 

dihasilkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga berguna dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Andal (Reliability) 

Sistem tersebut andal apabila terbebas dari kesalahan atau penyimpangan 

dan secara akurat mewakili aktivitas atau kejadian dan peristiwa di perusahaan. 

3. Lengkap (Completeness) 

Sistem tersebut harus lengkap, artinya tidak menghilangkan aspek-aspek 

penting dari aktivitas dan peristiwa yang merupakan dasar masalah. 

4. Tepat Waktu (Timeliness) 

Sistem harus mampu menghasilkan data dan informasi secara tepat waktu 

sehingga suatu perusahaan dapat dengan cepat dalam proses pengambilan 

keputusan. 

5. Dapat dipahami (Understandability) 

Sistem yang dirancang dan digunakan harus mudah dipahami oleh para 

pengguna nya agar pengguna dapat dengan jelas dan terperinci dalam 

menghasilkan informasi untuk perusahaan. 
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2.1.1.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Setiap perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan 

penggunanya. Oleh karena itu, tujuan sistem informasi tertentu dapat saja berbeda 

antar perusahaan. Beberapa tujuan umum dalam sebuah sistem informasi menurut 

Romney dan Steinbart (2011) adalah : 

1. Mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen 

Suatu sistem bertujuan untuk mengubah data dan informasi yang berguna 

bagi pihak manajemen untuk membuat dan mengambil keputusan dalam 

aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

2.  Sebagai alat perencanaan dan pengendalian aktivitas 

Suatu sistem memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan data 

tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi dan para pelaku 

yang terlibat dalam berbagai aktivitas agar pihak manajemen, para pegawai, 

dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (me-review) 

hal-hal yang telah terjadi. 

3. Implementasi dalam pengendalian internal 

Tujuan sistem informasi dalam hal ini yaitu menyediakan pengendalian yang 

memadai untuk menjaga aset-aset perusahaan dan memastikan bahwa data 

kegiatan bisnis dicatat dan diproses secara akurat. 
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2.1.2 Sistem Akuntansi pada Siklus Pengeluaran Kas 

2.1.2.1 Pengertian Kas 

Menurut Kieso et al. (2011) kas adalah aktiva yang paling likuid dan 

merupakan media pertukaran standar serta dasar pengukuran akuntansi untuk 

semua pos-pos lainnya. Kas umumnya diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kas 

terdiri dari uang logam, uang kertas dan dana yang tersedia pada deposito bank. 

Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti pos wesel, cek yang disahkan, cek 

kasir, cek pribadi dan wesel bank juga dikategorikan sebagai kas. Agar dapat 

dilaporkan sebagai kas, suatu pos harus dapat dengan segera digunakan untuk 

membayar kewajiban lancar dan harus bebas dari setiap restriksi kontraktual yang 

membatasi pemakaiannya dalam melunasi hutang.  

Jadi, dapat dikatakan bahwa kas merupakan aktiva lancar yang digunakan 

oleh perusahaan untuk memenuhi atau membiayai kegiatan sehari-hari yang 

sifatnya likuid atau mudah dicairkan. Kas di suatu perusahaan umumnya tidak 

berjumlah sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan tertentu agar kas 

tidak mudah digunakan secara sembarangan oleh orang yang tidak bertanggung 

jawab. 

2.1.2.2 Pengertian Pengeluaran Kas 

Siklus pengeluaran memiliki definisi sebagai rangkaian kegiatan bisnis dan 

operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta 

pembayaran barang dan jasa. Menurut James A. Hall (2011) sistem pengeluaran 
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kas memproses pembayaran berbagai kewajiban yang timbul dari sistem 

pembelian. Tujuan utama dari pengeluaran kas adalah untuk meminimalkan biaya 

total, memperoleh dan memelihara persediaan dan perlengkapan, mencatat dan 

mengklasifikasikan biaya dengan teliti dan segera membukukan kewajiban dan 

pembayaran kas ke rekening hutang dagang, serta menyiapkan laporan atau 

dokumen yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa. Sementara 

pengertian lain menurut Romney dan Steinbart (2011) yaitu kegiatan akuntansi 

yang mencakup pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. 

Jadi, dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari 

pengeluaran kas adalah suatu siklus atau kegiatan yang  berhubungan dengan 

proses pembelian dan pembayaran barang atau jasa yang dapat dilakukan secara 

tunai maupun dengan hutang. 

2.1.2.3 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

Menurut Mulyadi (2008), pengeluaran kas perusahaan berasal dari dua 

sumber utama, yaitu pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem pendanaan 

kas kecil dan pengeluaran kas dengan cek . Penjelasan untuk masing-masing 

sistem akuntansi pengeluaran kas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengeluaran kas dengan uang tunai dana kas kecil 

Pengeluaran kas dengan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas 

dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu dengan sistem 

saldo berfluktuasi (fluctuating-fund-balance system) dan imprest system. Baik 
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dengan imprest system dan fluctuating-fund-balance system, penyelenggaraan 

dana kas kecil dilaksanakan melalui tiga prosedur yaitu prosedur pembentukan 

dana kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggung jawaban pengeluaran 

dana kas kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. 

Dokumen yang digunakan 

1. Permintaan pengeluaran kas kecil. 

2. Bukti pengeluaran kas. 

3. Permintaan pengisian kembali kas kecil. 

4. Bukti pengeluaran kas kecil. 

Catatan akuntansi yang digunakan 

1. Jurnal pengeluaran kas (cash disbursement journal). 

2. Laporan harian kas (cash report). 

3. Jurnal pengeluaran dana kas kecil. 

Fungsi yang terkait 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. 

2. Fungsi kas. 

3. Fungsi otorisasi. 

4. Fungsi akuntansi. 

5. Fungsi pemeriksaan intern. 

2. Pengeluaran kas dengan cek 

Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dilakukan 

dengan menggunakan cek karena biasanya jumlah atau nominalnya relatif 
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besar. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kelebihan diitnjau dari 

pengendalian internal sebagai berikut : 

a. Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima 

oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang tertulis pada formulir cek. 

Dengan demikian pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek 

tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pembayar. 

b. Dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi 

pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap 

pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh 

bank. 

c. Jika sistem perbankan mengembalikan cancelled check kepada check issuer, 

pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi 

perusahaan yang mengeluarkan cek. Dengan digunakannya cek dalam 

pengeluaran kas, check issuer akan secara otomatis menerima tanda 

penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. 

Dokumen yang digunakan 

1. Bukti pengeluaran kas. 

2. Cek. 

3. Permintaan cek (check request). 

4. Tanda terima. 

5. Purchase Order (PO). 
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Catatan akuntansi yang digunakan 

1. Jurnal pengeluaran kas (cash disbursement journal). 

2. Laporan mingguan kas (cash report). 

Fungsi yang terkait 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. 

2. Fungsi kas. 

3. Fungsi otorisasi. 

4. Fungsi pemeriksaan intern. 

2.1.2.4 Unsur Pengendalian Intern dalam Sistem Pengeluaran Kas 

Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar 

dilibatkan pihak luar (bank) ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan. Menurut 

Mulyadi (2008) ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama 

dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. 

2. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. 

3. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena jumlahnya 

kecil), dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan imprest 

system. 

Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan 

cek dirancang dengan merinci sebagai berikut : 
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a. Organisasi 

Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi 

penyimpanan kas dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran 

kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas dari awal sampai akhir, 

tanpa campur tangan dari fungsi lain. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Transaksi pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan 

persetujuan dari pejabat yang berwenang. Serta pencatatan dalam jurnal 

pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat 

otorisasi dari pejabat berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen 

pendukung yang lengkap. 

c. Praktik yang sehat 

Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau 

penggunaan yang tidak semestinya. Dokumen dasar dan dokumen pendukung 

transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kas setelah 

transaksi pengeluaran kas dilakukan. Semua pengeluaran kas harus dilakukan 

dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan 

pemindahbukuan. Jika pengeluaran kas hanya berjumlah sedikit, maka 

pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas 

kecil. 
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2.1.3 Pengendalian Internal (Internal Control) 

2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Secara umum, pengendalian internal merupakan sebagian dari masing-

masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan 

operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Menurut Arens et al. (2010) 

pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan manajemen keyakinan bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi 

satuan usaha dapat dicapai secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian 

internal suatu usaha. Pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan guna 

menunjang kegiatan operasinya. Salah satu alasan perusahaan melakukan 

pengendalian internal adalah dalam rangka membantu mencapai sasaran yang 

diharapkan oleh perusahaan.  

Menurut Mulyadi (2008) pengendalian internal meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

suatu kebijakan yang dirancang oleh suatu perusahaan untuk mengawasi 

berjalannya kegiatan transaksi berupa prosedur agar dapat berjalan sesuai dengan 

yang telah ditentukan. 
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2.1.3.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut James A.Hall (2011) ada beberapa tujuan pengendalian internal 

di suatu perusahaan, yaitu : 

1. Menjaga aktiva perusahaan. 

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. 

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. 

4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

pihak manajemen. 

2.1.3.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2008), ada beberapa unsur pokok dalam sistem 

pengendalian internal, yaitu sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. 

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

perusahaan. 

4. Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawabnya. 

2.1.3.4 Model Pengendalian Internal 

Berdasarkan pengertian pengendalian internal diatas, maka ada beberapa 

model dalam pengendalian internal yang harus diketahui perusahaan menurut 

James A.Hall (2011) agar dapat mengurangi resiko kesalahan, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 
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1. Pengendalian untuk Pencegahan (Preventive Control) 

Yaitu teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi terjadinya 

peristiwa yang tidak diinginkan. Pengendalian pengecekan menegakkan 

kesesuaian antara tindakan yang seharusnya dengan yang diinginkan sehingga 

mencegah peristiwa yang menyimpang. 

2. Pengendalian untuk Pemeriksaan (Detective Control) 

Yaitu mengungkap berbagai jenis kesalahan tertentu melalui perbandingan 

kejadian sesungguhnya dengan standar yang diterapkan dan untuk 

mengidentifikasi peristiwa yang tidak diinginkan dan yang tidak terdeteksi dari 

pengendalian pencegahan. Ketika pengendalian pemeriksaan mengidentifikasi 

penyimpangan dari standar, maka pengendalian akan membuat peringatan 

untuk menarik perhatian pada masalah tersebut. 

3. Pengendalian untuk Perbaikan (Corrective Control) 

Yaitu tindakan yang diambil untuk mengoreksi atau memperbaiki berbagai 

pengaruh kesalahan yang ada dalam tahapan sebelumnya. Terdapat perbedaan 

yang penting antara pengendalian pemeriksaan dengan pengendalian perbaikan. 

Pengendalian pemeriksaan mengidentifikasi berbagai peristiwa yang tidak 

diinginkan, sedangkan pengendalian perbaikan akan memperbaiki masalah 

tersebut. Untuk setiap kesalahan yang terdeteksi, bisa saja akan terdapat lebih 

dari satu tindakan perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. 
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2.1.3.5 Dokumentasi Pengendalian Internal 

Sebagai bagian dari prosedur dalam sebuah sistem, biasanya digunakan 

beberapa dokumentasi yang bisa menjelaskan tentang prosedur tersebut. Menurut 

James A. Hall (2011) ada beberapa jenis dokumen yang digunakan untuk 

memperoleh pemahaman atas perancangan pengendalian internal, khususnya bagi 

para auditor. Dokumentasi tersebut antara lain adalah : 

1. Bentuk Naratif 

Naratif adalah uraian atau penjelasan tertulis yang mencerminkan 

pertimbangan seorang auditor terhadap struktur pengendalian internal suatu 

perusahaan. Karakteristik yang menggambarkan bahwa suatu naratif itu baik, 

yaitu : 

a. Sumber atau asal dari setiap dokumen dan catatan dalam sistem. 

b. Semua pemrosesan yang berlangsung. 

c. Disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. 

d. Petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko 

pengendalian. 

2. Bagan alir (flowchart) 

Bagan alir digunakan untuk menyajikan aktivitas manual, aktivitas 

pemrosesan komputer, atau keduanya. Bagan alir yang disiapkan dengan baik 

sangat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

sistem di suatu perusahaan dan juga membantu dalam pengendalian internal. 
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Biasanya bagan alir ini digambarkan dengan mengggunakan simbol. Tabel 

berikut adalah contoh simbol untuk bagan alir : 

  Gambar 2.1 Simbol untuk Bagan Alir (Flowchart) 

Simbol Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal yang menunjukkan sumber atau 
tujuan dokumen 

Salinan fisik dokumen sumber atau laporan 

 

Catatan akuntansi (jurnal,buku besar) 

 

Garis alir dokumen / aliran proses 

 

File untuk menyimpan dokumen sumber atau 
laporan 

 

Akses langsung ke alat penyimpanan 

  Sumber : James A.Hall. 2011. “Accounting Information System” 8th Edition 

2.1.4 COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) 

Dalam buku James A. Hall (2011) COSO atau Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission merupakan kerangka kerja yang 

menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan 
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diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa 

tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian internal yang 

terdapat dalam COSO meliputi : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Komponen ini terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara 

keseluruhan mengenai pengendalian internal. Lingkungan pengendalian 

merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yaitu 

menyediakan disiplin dan struktur serta menentukan arah perusahaan dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Berbagai 

elemen penting didalam lingkungan pengendalian adalah : 

a. Integritas dan Nilai Etis Manajemen 

b. Komitmen pada Kompetensi 

c. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen 

d. Struktur Organisasi 

e. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Yaitu tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi, 

mengelola, dan menganalisis berbagai risiko yang berkaitan dengan penyusunan 

pelaporan keuangan. Suatu risiko dalam perusahaan dapat terjadi atau muncul 

berdasarkan kondisi sebagai berikut : 
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a. Perubahan dalam lingkungan operasional yang membebankan tekanan baru 

atau perubahan tekanan perusahaan. 

b. Implementasi teknologi baru kedalam proses produksi atau sistem informasi 

yang berdampak pada pemrosesan transaksi. 

c. Personel baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak memadai 

atas  pengendalian internal. 

d. Perubahan suatu prinsip akuntansi baru yang berdampak pada perubahan 

pembuatan laporan keuangan. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko perusahaan guna mencapai 

tujuan. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi empat jenis, yaitu : 

a. Pemisahan tugas yang memadai. 

b. Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas. 

c. Dokumen dan catatan yang memadai. 

d. Pemeriksaaan kinerja secara independen. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Tujuan dari komponen ini adalah untuk memulai, mencatat, memproses, 

dan melaporkan transaksi yang dilakukan serta mempertahankan akuntabilitas 
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aktiva terkait. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas 

mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian 

internal atas pelaporan keuangan. Kualitas suatu informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi akuntansi berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk 

mengambil tindakan serta membuat keputusan dalam hubungannya dengan 

operasional perusahaan serta membuat laporan keuangan yang andal. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Proses yang berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal 

secara berkelanjutan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu 

telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan 

perubahan kondisi. Pemantauan (monitoring) pada aktivitas berjalan dapat 

diwujudkan melalui integrasi berbagai modul komputer yang terpisah kedalam 

sistem informasi yang menangkap berbagai data penting atau memungkinkan 

pengujian pengendalian dilakukan sebagai bagian dari operasional rutin. 

Teknik lain untuk mewujudkan pengawasan pada aktivitas yang berjalan 

adalah penggunaan laporan manajemen yang lengkap. Laporan yang tepat waktu 

memungkinkan para manajer di berbagai area fungsional seperti penjualan, 

pembelian, produksi, dan pengeluaran kas untuk mengawasi dan mengendalikan 

operasi areanya. Dengan meringkas berbagai aktivitas, menekankan pada tren, 

serta mengidentifikasi pengecualian dari kinerja normal, laporan manajemen yang 
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didesain dengan baik memberi bukti bahwa berfungsi atau tidaknya pengendalian 

internal di suatu perusahaan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini sebagai acuan dalam penulisan. Berikut adalah uraian singkat mengenai 

penelitian terdahulu tersebut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Tike Kresna Baydesyuri 

(2012) 

Evaluasi Pengendalian Internal 

Terhadap Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas pada PT. ANTAM 

(Persero) Tbk 

Pengendalian internal di PT. 
ANTAM (Persero) Tbk masih 
memiliki kelemahan seperti : 

1. Memiliki standard baku yang 
tidak transparan kepadda 
karyawan. 

2. Tidak dapat mengelola risiko 
modal dan risiko operasi luar 
negeri dengan baik. 

 

 

Suhartini Nasution 

(2010) 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

pada PT. Kahar Duta Sarana Cabang 

Medan   

1. Siklus pencatatan pembukuan 
dilakukan secara lengkap. 

2. Pemeriksaaan kas dilakukan 
setiap 6 bulan oleh auditor 
internal. 

3. Pemeriksaan dan pengawasan 
terhadap jalannya prosedur 
sistem akuntansi pengeluaran 
kas telah berjalan dengan baik 
sesuai dengan aturan 
perusahaan. 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Annaria Magdalena 

Marpaung (2010) 

Penerapan Sistem Pembelian dalam 

Kaitannya dengan Sistem 

Pengeluaran Kas Guna Mencapai 

Efektivitas Pengendalian Intern 

(Studi Kasus pada PT. Bogor Raya 

Development) 

Sistem pada PT.Bogor raya 
Development belum berjalan 
dengan efektif karena masih 
memiliki kelemahan, seperti : 

1. Pengawasan barang di gudang 
belum efektif. 

2. Sistem otorisasi yang disepakati 
manajemen tidak sesuai dalam 
SOP. 

Nia Kumala Dewi dkk 

(2011) 

Sistem Informasi Akuntansi 

Pengeluaran Kas (Studi Kasus pada 

BNI Syariah Fatmawati Jakarta 

Selatan)  

1. Sistem pencatatan pengeluaran 
kas telah dibuat menjadi 
terkomputerisasi dengan 
menggunakan waterfall strategy 
sequential 

2. Sistem Informasi Akuntansi 
Pengeluaran Kas mudah 
digunakan dan dapat mengatasi 
masalah pada proses yang 
sedang berjalan. 

 

2.3   Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran yang penulis buat berdasarkan landasan teori, digambarkan 

dalam gambar 2.3. Dalam rerangka pemikiran ini penulis menjelaskan mengenai 

penerapan sistem informasi akuntansi sebagai internal control pada prosedur siklus 

pengeluaran kas sehingga dapat meminimalisasi kesalahan laporan keuangan 

PT.XYZ. 
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Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Siklus Pengeluaran Kas 

Pengendalian Internal 

Pengendalian 
Internal Perusahaan 

 

COSO 
Framework 

Kesimpulan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis atau Sifat Penelitian 

Jenis atau sifat penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian studi 

kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendetail terhadap masalah dimana 

peneliti memahami objek penelitian dan melaksanakan langsung di lapangan. 

Penelitian ini juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan 

sesuai dengan yang terjadi di lapangan. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. XYZ yaitu perusahaan manufaktur 

yang bergerak di bidang furniture. Perusahaan  ini sudah berdiri sejak tahun 1996. 

Lokasi pabrik perusahaan berada di kota Bogor, sedangkan lokasi toko (showroom) 

perusahaan berada di Jakarta Design Centre, Jakarta. 

3.3    Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder menurut 

Naresh K. Malhotra (2005) adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diciptakan peneliti untuk tujuan menangani masalah khusus. 

Data primer merupakan data tentang perusahaan yang diperoleh langsung dari 
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lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Proses wawancara ini 

dilakukan dengan Direktur Utama dari PT.XYZ sebagai orang yang paling 

mengetahui mengenai kondisi perusahaan. Proses wawancara dilakukan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apakah selama ini sistem tersebut 

telah berjalan dengan baik atau tidak dan apakah pelaksaaan sistem memiliki 

banyak kendala atau tidak. Sedangkan untuk observasi dilakukan dengan pihak 

yang berhubungan dengan proses kegiatan lapangan, pada penelitian ini yaitu 

pada bagian administrasi, bagian cashier, dan divisi manajemen operasional. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan untuk tujuan diluar masalah yang sedang 

ditangani. Data sekunder meliputi data atau informasi perusahaan yang diperoleh 

dengan metode studi literatur dan media perantara (dicatat dan diperoleh dari 

orang lain). Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari gambaran umum 

PT.XYZ, struktur organisasi PT.XYZ, proses bisnis PT.XYZ, jurnal transaksi 

yang terjadi dan juga sistem pengendalian PT.XYZ. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dan observasi. Menurut Naresh K. Malhotra (2005) pengertian 

masing-masing teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut  : 
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1. Wawancara 

Yaitu melakukan komunikasi secara langsung berupa tanya jawab kepada 

pihak internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi. Berbagai pertanyaan yang diajukan sebaiknya 

berhubungan dengan permasalahan yang ingin dianalisis pada penelitian ini agar 

mendapatkan informasi dan hasil yang sesuai. Sebagai contoh wawancara dengan 

pihak direktur utama perusahaan mengenai struktur organisasi dan otorisasi yang 

dilakukan di dalam perusahaan tersebut serta sistem yang dirancang dan 

diterapkan oleh perusahaan. 

2.  Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data-data 

dan informasi yang diperlukan. Penelitian tidak dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan atau berkomunikasi dengan orang yang sedang diamati tetapi didapat 

dari informasi yang direkam atau diamati pada saat ini atau dari catatan masa 

lalu. Contohnya mengamati proses pengeluaran kas dan prosedur pencatatan 

serta pembukuan yang dilakukan oleh bagian keuangan. Dengan melakukan 

observasi ini bertujuan agar peneliti dapat secara langsung mengenai kondisi dan 

situasi perusahaan dengan lebih jelas. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis masalah pada 

penulisan penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya 
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adalah untuk memahami data yang diperoleh berupa sistem informasi akuntansi 

yang digunakan perusahaan mengenai siklus pengeluaran kas, serta mengetahui 

bentuk pengendalian internal yang diterapkan perusahaan dengan membandingkan 

dengan kriteria yang terdapat pada komponen-komponen COSO. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Gambaran Umum Perusahaan 

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

furniture. Perusahaan ini didirikan pada bulan Oktober 1996. Pada mulanya 

perusahaan ini berbentuk CV kemudian berganti menjadi Perseroan Terbatas pada 

tahun 2001. Pada awal didirikan, target pasar untuk perusahaan ini hanya berfokus  

pada pasar domestik khususnya Jakarta dikarenakan jumlah produksi yang dimiliki 

relatif kecil dan tidak cukup banyak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, 

permintaan pasar yang semakin meningkat mengharuskan PT.XYZ untuk 

memperbesar produksi dan melayani permintaan pembelian dari customer yang 

berada di luar Jakarta bahkan hingga ke luar negeri. Saat ini PT.XYZ telah berhasil 

mengekspor produksi nya hingga ke beberapa negara antara lain negara Kanada, 

Amerika Serikat, Polandia, Spanyol, Arab Saudi, Swiss, Australia, Singapura dan 

Malaysia. 

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun visi yang ditetapkan oleh PT. XYZ adalah : “Tumbuh Bersama“. 

Prinsip ini sudah dianut sejak pertama kali perusahaan berdiri. Dalam hubungannya 

dengan mitra dan relasi usaha, perwujudan falsafah tersebut berarti upaya untuk 

selalu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling 

percaya dan integritas masing masing demi kemajuan bersama. 
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Berdasarkan visi yang telah dibuat, perusahaan menetapkan misi sebagai 

berikut : 

1. Senantiasa berusaha secara terus-menerus mencapai standar mutu yang telah 

ditetapkan untuk kepuasan pelanggan, pemegang saham, serta direksi dan 

seluruh karyawan. 

2. Membantu Pemerintah mengurangi pengangguran dan menuhi kebutuhan  

masyarakat. 

3. Memelihara, menjaga dan memperbaiki sistem mutu dengan melaksanakan 

audit dan tinjauan manajemen secara periodik. 

4. Meningkatkan produktifitas personil agar dicapai efisiensi biaya secara 

maksimal dan menjamin bahwa setiap personil atau karyawan menjalankan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

4.1.2 Segmentasi Pasar, Penetapan Sasaran Pasar, Penempatan Produk 

4.1.2.1 Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan pada falsafah 

manajemen pemasaran yang orientasinya adalah konsumen. Dengan melaksanakan 

segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien 

dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Perusahaan dapat 

mengelompokkan pasar dengan melihat wilayah negara, propinsi, usia, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, jenis kelamin, pola pemakaian, status kesetiaan, 

dan sebagainya. 
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PT.XYZ sudah melakukan segmentasi pasar, yaitu hanya membuat produk 

menengah ke atas, dengan kualitas di atas rata-rata. Karena menurut direkturnya, 

jika segmen pasarnya menengah ke bawah, dengan mengerjakan produk murah, 

maka akan mudah kalah persaingan dengan produk dari negara China. 

4.1.2.2 Penetapan Sasaran Pasar (Targeting) 

Penetapan sasaran pasar merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta 

memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. 

Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan 

dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi 

profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Target pembeli produk furniture PT. 

XYZ adalah pembeli yang menginginkan kualitas barang yang sangat baik. 

4.1.2.3 Penempatan Produk (Positioning) 

Penempatan produk mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk 

dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada 

hakekatnya penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran 

pemasaran agar tercipta kesan tertentu di konsumen. Bagi setiap segmen yang 

dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan suatu strategi penempatan produk. Saat 

ini setiap produk yang beredar dipasar menduduki posisi tertentu dalam segmen 

pasamya. Apa yang sesungguhnya penting disini adalah persepsi atau tanggapan 

konsumen mengenai posisi yang dipegang oleh setiap produk dipasar. 
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PT. XYZ menginginkan persepsi dari produknya terletak di kualitas 

furniture dari Indonesia. Sehingga jika ada pembeli melihat produk furniture, 

mereka langsung mengingat Indonesia, khususnya PT. XYZ. 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi PT.XYZ menggunakan asas efisiensi dan efektivitas 

karyawan. Oleh karena itu jumlah karyawan pun cukup sedikit. Ada beberapa 

bagian yang dirangkap, seperti direktur utama merangkap sebagai kepala marketing 

dan manager operasional merangkap sebagai kepala keuangan. Berikut ini adalah 

bagan organisasi PT.XYZ : 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.XYZ 

 

Sumber : PT.XYZ 
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Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi diatas adalah sebagai berikut : 

1. Direktur Utama 

Direktur Utama merupakan kedudukan yang paling penting di perusahaan 

ini, yang membawahi seluruh kedudukan. Adapun tugas dan tanggung 

jawabnya adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan garis-garis kebijakan perusahaan, menetapkan tujuan dan 

mengadakan pembaruan dalam jenis model dan website. 

b. Menetapkan target dari penjualan per tahun. 

c. Memiliki wewenang dalam menangani masalah keuangan, mencari dan 

mengatur penggunaan dana perusahaan untuk kelancaran operasi 

perusahaan. 

d. Memimpin rapat evaluasi bulanan dan mengawasi usaha operasi perusahaan. 

e. Berhak meminta penjelasan atas apa yang dilakukan diluar kebijakan yang 

telah ditetapkan dari setiap bagian yang ada dibawahnya. 

2. Manager Operasional 

Manager Operasional membantu tugas Direktur Utama dalam 

menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Adapun tugas dan tanggungjawabnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Membantu tugas-tugas direktur utama. 

b. Mewakili direktur utama apabila berhalangan. 

c. Mengatur pengeluaran dana perusahaan harian. 
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d. Melaporkan laporan keuangan pada saat rapat evaluasi bulanan. 

e. Melaporkan perbandingan penjualan di bulan yang sama pada tahun yang 

berbeda, pada bulan ini dan bulan yang akan datang. 

3. Kepala Bagian Pengawas Kualitas (Quality Control) 

Kepala Bagian QC memiliki tugas yang sangat berat dibantu oleh 

sekelompok tim QC untuk memeriksa semua produk yang dihasilkan. Produk 

yang diperiksa berjumlah ribuan buah. Tugas dan tanggung jawabnya: 

a. Mengatur waktu pekerjaan subkontraktor agar sesuai dengan waktu 

pengiriman. 

b. Mengatur posisi pengawas kualitas di pabrik. 

c. Memberikan harga produksi untuk kepentingan marketer dalam membuat 

harga jual. 

d. Memimpin rapat mingguan di hari senin pagi dengan timnya untuk 

menghadapi pengiriman minggu yang akan datang. 

A. Production Planning Control (PPC) 

Bagian PPC bertugas membantu Kepala QC untuk melancarkan pekerjaan 

dari penerimaan pesanan sampai selesainya produk. Tugas dan tanggung 

jawabnya: 

a. Memberikan penjelasan setiap pesanan barang ke bagian produksi. 

b. Membuat SPK (Surat Perintah Kerja) 

c. Menindaklanjuti perkembangan setiap minggu ke bagian produksi 

 

Analisis Penerapan..., SELFIA MARIANI, Ak.-IBS, 2013



 

 

 

 

B. Pengawas Kualitas (Quality Control) 

Bagian QC paling banyak membutuhkan pekerja, karena di setiap pekerjaan 

harus melewati dahulu standarisasi perusahaan agar produk yang dihasilkan 

sesuai seperti yang diinginkan. Tugas dan tanggung jawabnya: 

a. Memeriksa barang secara detail dari atas sampai bawah, dari depan sampai 

belakang. 

b. Memberikan instruksi untuk mengulang kembali pekerjaan karena belum 

sesuai dengan standar ekspor. 

C.  Inventory Auditor 

Petugas Inventory Auditor diminta laporannya oleh bagian PPC untuk 

diadakan evaluasi jika ada produk yang belum selesai dikerjakan sehingga 

dapat mengontrol perkembangan pesanan. Tugas dan tanggung jawabnya : 

a. Memeriksa jumlah barang setiap pagi dan sore hari. 

b. Melaporkan sisa barang yang tidak masuk kontainer setiap bulan. 

4. Staff IT 

Staff IT berkerja membantu kepala operasional dalam membuat menambah 

dan mengatur sistem yang berjalan didalam perushaan, sehingga sistem tersebut 

selalu mengikuti perkembangan dapat menutupi kekurangan yang ada Tugas 

dan tanggung jawabnya: 

a. Mengelola sistem IT didalam perusahaan. 

b. Memeriksa setiap hari kelancaran laporan dari masing masing bagian. 

c. Menambah atau mengurangi produk di dalam sistem persediaan perusahaan. 
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d. Merekayasa produk dengan bahan anyaman yang berbeda menggunakan 

program komputer. 

4.1.4 Proses Bisnis Perusahaan 

Proses bisnis yang dilakukan dalam menjalankan usaha nya adalah sebagai 

berikut : 

1. PT.XYZ mendapatkan pembeli dari berbagai pameran yang diikuti dan melalui 

pengunjung yang datang ke showroom pribadi. Kebanyakan customer 

mengetahui produk produk PT. XYZ dari berbagai pameran, karena pengunjung 

dari pameran tersebut berasal dari berbagai kalangan dan daerah yang selalu 

memenuhi setiap setiap acara yang diadakan. 

2. Setiap bulannya PT. XYZ mendapatkan pembeli baru sebanyak 10 sampai 15 

pembeli. Sehingga dibutuhkan beberapa marketer untuk dilanjutkan agar    

menjadi pesanan percobaan (trial order). Setiap order yang masuk dari pembeli, 

secara otomatis diterima juga oleh kepala marketing. Sehingga kepala marketing 

dapat memberikan instruksi jika ada hal-hal yang kurang baik pelayanannya 

ataupun kurang tepat cara menawarkan barangnya. 

3. Jika terjadi pesanan dari pembeli, maka selanjutnya marketer membuat Proforma 

Invoice untuk dikirimkan ke pembeli menggunakan faksimili, agar ditandatangi 

oleh pembeli dan dikirim kembali menggunakan faksimili atau email. Kemudian 

Proforma Invoice tersebut secara otomatis terkirim melalui program yang 

terintegrasi dengan bagian PPC. 
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4. Kemudian kepala QC memberikan instruksi kepada bagian PPC untuk membuat 

SPK dengan  yang sudah ditetapkan oleh kepala QC. PPC memberikan SPK 

tersebut kepada bagian produksi dengan beberapa penjelasan produk yang akan 

dibuat. 

5. Proses pengerjaan awal sampai selesai dibutuhkan waktu 45 hari. Waktu 

produksi barang 30 hari dan finishing 7 hari. Sehingga tidak melewati apa yang 

telah dijanjikan kepada pembeli. 

6. Bagian produksi melaksanakan beberapa proses. Barang mentah hasil kiriman 

dari bagian produksi diperiksa oleh QC awal. Mulai dari ukuran sampai 

pemakaian material sesuai permintaan di SPK. Kemudian masuk ke proses 

penghalusan oleh bagian produksi (finishing). Hasil kerja penghalusan, diperiksa 

kembali oleh QC amplas. Jika ada beberapa masalah kehalusan, barang tersebut 

dikembalikan ke bagian produksi (finishing) untuk disesuaikan dengan kriteria 

perusahaan. Kemudian proses selanjutnya oleh bagian produksi (finishing) 

pemberian warna, pengeringan, pemberian sealer, dihaluskan lagi menggunakan 

amplas yang lebih tipis, pemberian top coat melamine, dan pengeringan. Setelah 

kering, diperiksa oleh QC perusahaan untuk mencocokkan warna sesuai dengan 

SPK subkontraktor finishing yang diterima. Jika ternyata ada perbedaan, akan 

diperbaiki warnanya, dengan cara mensuntik melamine dengan warna untuk 

disesuaikan dengan permintaan pembeli. 

7. Kemudian produk pesanan yang sudah dipacking, diperiksa ulang oleh bagian 

QC akhir, yang bertugas memeriksa seluruh pekerjaan finishing. Jika semuanya 
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sesuai dengan permintaan pembeli, QC akhir melaporkan kepada Ka Bag Quality 

Control bahwa produk pesanan telah selesai selanjutnya akan diteruskan kepada 

Manager Operasional. 

4.1.5 Data Kondisi Kerja 

Kondisi kerja di PT.XYZ disesuaikan dengan target waktu yang telah 

ditetapkan marketer ke pembeli. Seringkali proses produksi diselesaikan pada pukul 

10 malam. Karena bertumpuknya pemesanan yang masuk ke bagian produksi. 

Semestinya bisa diatur waktu agar waktu lemburnya tidak terlalu banyak. Adapun 

waktu aktifitas masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 

1. Waktu Kerja Marketer 

Semua marketer boleh masuk kapan saja asal setiap hari masuk kerja, dan boleh 

pulang kapan saja jika semua pekerjaan telah selesai. Karena menurut kepala 

marketing, tugas marketer adalah menindaklanjuti order  pembeli yang harus di 

balas 1x24 jam. Jadi masih bisa menunggu. Dan agar pikiran dari marketer lebih 

segar jika telah menyelasaikan urusan keluarganya. 

2. Waktu Kerja Bagian Quality Control 

Waktu formalnya adalah jam 8.00 sampai dengan jam 16.30, tetapi jika 

dibutuhkan bisa sampai jam 10 malam karena menyelesaikan barang pesanan 

pembeli yang harus sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. 

3. Waktu Kerja Bagian IT 

Waktu kerjanya disesuaikan dengan waktu kerja rekanannya yaitu jam 8.00 

sampai dengan jam 16.00. Tugas bagian IT adalah membuat lancar proses 
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pengiriman dan penerimaan order. Apabila jika ada permasalahan di komputer 

kantor, harus segera memperbaikinya. Sehingga proses dari yang berlangsung 

agar secepatnya bisa dilanjutkan. 

4.2 Analisis Siklus Pengeluaran Kas PT.XYZ 

Pengeluaran kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu pengeluaran 

kas dengan uang tunai melalui sistem pendanaan kas kecil dan melalui sistem 

pendanaan dengan cek. Transaksi pengeluaran kas dari kas kecil dilakukan apabila 

ada permintaan pengeluaran kas dibawah  Rp 500.000. Contoh pengeluaran kas 

dengan dana kas kecil biasanya untuk pengeluaran rutin seperti pembayaran listrik, 

air, telepon, gaji, dan persediaan perlengkapan kantor yang sudah habis. Sedangkan 

transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro (BG) 

dilakukan apabila ada permintaan pengeluaran kas diatas Rp 500.000. Contoh 

pengeluaran kas melalui cek biasanya dilakukan untuk pembayaran kepada supplier  

pemesanan bahan baku seperti kayu dan cat. Pengeluaran kas dengan cek tidak bisa 

langsung diberikan. Pada saat supplier datang ke perusahaan untuk meminta cek, 

bagian cashier hanya memberikan tanda terima kepada supplier dan seminggu 

kemudian supplier datang kembali untuk mengambil cek tersebut. Pihak yang 

bersangkutan dari perusahaan yang akan memberitahukan kepada supplier bahwa 

cek sudah dapat diambil. Jangka waktu kembalinya tanda terima cek juga 

ditentukan oleh perusahaan. 

Adapun tujuan dari transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada PT.XYZ 

sebagian besar adalah untuk membiayai keperluan kegiatan operasional perusahaan 
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seperti pembayaran listrik, air, telepon, biaya gaji, serta pembayaran kepada 

supplier untuk pembelian asset perusahaan berupa inventory untuk kegiatan 

produksi seperti kayu, lem, cat, paku, dan lain-lain. Fungsi pengeluaran kas 

merupakan salah satu fungsi yang paling penting di dalam proses transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan karena sebagian pengeluaran dilakukan dengan pihak 

luar seperti bank dan supplier. Oleh karena itu, fungsi ini mengharuskan adanya 

tanggung jawab penuh dari karyawan mengenai transaksi yang dilakukan untuk 

tidak bertindak curang sehingga dapat merugikan perusahaan. 

Fungsi pengeluaran kas berhubungan dengan bagian keuangan atau bagian 

administrasi dan bagian cashier serta membutuhkan manager operasional dan 

direktur utama untuk persetujuan (approval) berbagai dokumen yang diperlukan 

dalam proses transaksi. Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam 

fungsi pengeluaran kas hendaknya disimpan pada bagian keuangan masing-masing 

dan menggunakan sistem keamanan yang baik agar dokumen dan catatan tersebut 

tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk keperluan pribadi. 

4.2.1  Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Kas Kecil (Petty Cash) 

4.2.1.1  Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan 

kas kecil (petty cash) adalah : 
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1. Permintaan pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang 

ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini 

berfungsi sebagai bukti akan dikeluarkannya kas kecil. Dokumen ini dibuat 

oleh bagian administrasi yang kemudian diberikan kepada cashier tanpa perlu 

adanya persetujuan dari manajer operasional. 

2. Bukti pengeluaran kas 

Dikarenakan jumlah atau nominal pengeluaran kas pada dana kas kecil 

tidak terlalu besar, maka dokumen ini tidak memerlukan otorisasi dari manajer 

operasional. Bagian administrasi membuat perintah untuk pengeluaran kas kecil 

yang kemudian diserahkan langsung kepada cashier. Dalam sistem dana kas 

kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada 

saat pengisian kembali dana kas kecil. 

5.2.1.2 Catatan akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah : 

1. Jurnal pengeluaran kas 

Dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk 

mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kecil dan dalam pengisian 

kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti pengeluaran kas yang 
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telah dicap “lunas” oleh fungsi cashier. Adapun contoh dari pengeluaran kas 

dengan dana kas kecil seperti pengeluaran untuk biaya air, listrik, telepon, dan 

sebagainya ada pada lampiran 1. 

2. Laporan harian kas 

Laporan harian kas dilakukan setiap hari oleh cashier. Laporan ini 

merupakan rekapitulasi pengeluaran kas perusahaan yang telah dilakukan 

dalam satu hari. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam 

laporan kas harian adalah bukti pengeluaran kas. 

5.2.1.3 Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas kecil adalah : 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Fungsi ini ditangani oleh semua bagian yang memerlukan pengeluaran kas. 

Fungsi ini bertanggung jawab apabila suatu fungsi memerlukan pengeluaran 

kas, maka fungsi tersebut  mengajukan permintaan pengeluaran kas kepada 

cashier, dimana nantinya cashier mendapat dokumen atau bukti permintaan 

pengeluaran kas kecil dari bagian administrasi dan kemudian cashier 

mengeluarkan sejumlah uang yang diminta.  

2. Fungsi kas 

Fungsi ini ditangani oleh bagian cashier. Fungsi ini bertanggung jawab atas 

penerimaan dan pengeluaran kas, mengisi bukti pengeluaran kas, setelah itu 
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cashier meminta otorisasi permintaan pengeluaran kas kepada bagian 

administrasi. Pada fungsi ini juga membuat jurnal pengeluaran kas. 

3. Fungsi otorisasi 

Fungsi ini ditangani oleh satu bagian, yaitu bagian administrasi. Fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menyetujui semua penerimaan dan pengeluaran kas 

serta mengotorisasi semua dokumen pengeluaran kas yang dilakukan pada 

PT.XYZ. 

4.2.1.4 Bagan Alir Sistem Pengeluaran Kas dengan Kas Kecil PT.XYZ 

Berdasarkan dokuemn, catatan, dan fungsi yang terkait diatas mengenai 

sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil, berikut adalah gambar bagan 

alir (flowchart) dari siklus tersebut yaitu sebagai berikut : 
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PPKK : Permintaan Pengeluaran Kas Kecil 

BPKK : Bukti Pengeluaran Kas Kecil   
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Bagian Cashier 

 

 

  Dikembalikan 

                 pd administrasi  

                 setelah dicap 

 lunas 

 

  

  

  Bersama dgn  

   uang tunai  

 

4.2.2  Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Cek 

4.2.2.1  Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan 

cek adalah : 

1. Bukti pengeluaran kas 

Dokumen ini dibuat oleh bagian admistrasi keuangan sebagai perintah 

untuk pengeluaran kas kepada cashier. Dokumen ini berisi catatan nama orang 

1 

PPKK 

Menyerahkan 
uang kepada 

peminta 

PPKK 

2 

BPKK 
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Selesai 
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yang meminta pengeluaran cek dilakukan, nomor bukti pengeluaran kas, 

tanggal bukti pengeluaran kas, jumlah uang yang dikeluarkan, nama rekening, 

nomor rekening, dan disertai tanda tangan oleh manager operasional. 

Pencatatan dilakukan oleh bagian administrasi, sedangkan untuk transaksi 

pembayaran kas keluar dilakukan oleh cashier. 

2. Cek 

Cek digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran sejumlah 

uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Cek 

yang dibuat oleh perusahaan adalah cek atas unjuk yang didalamnya terdapat 

nama perusahaan atau nama orang yang bersangkutan. Cek dibuat oleh bagian 

administrasi keuangan yang harus diotorisasi ke manager operasional dan 

direktur utama. Tanpa persetujuan dari direktur utama, maka cek tidak dapat 

diberikan kepada siapapun. 

3. Tanda terima 

Dokumen tanda terima ini dibuat rangkap dua oleh perusahaan. Satu untuk 

bagian cashier dan satu lagi untuk orang yang menerima cek tersebut. 

Dokumen ini dibuat oleh administrasi keuangan dengan persetujuan dari 

manager operasional dan direktur utama. Cek tidak dapat langsung diberikan 

kepada supplier. Butuh waktu 1-2 minggu dalam penyerahan cek kepada pihak 

yang bersangkutan. Jangka waktu dikeluarkannya cek ditentukan oleh 
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perusahaan. apabila cek sudah dapat dicairkan, maka perusahaan akan 

menghubungi supplier yang akan menerima cek tersebut. 

4. Purchase order (PO) 

Purchase order merupakan dokumen permintaan pembelian suatu barang. 

Dokumen ini dibuat oleh bagian administrasi keuangan. PO dibuat dua rangkap 

yang dipegang oleh cashier dan pihak yang bersangkutan atas pembelian 

barang. Contoh purchase order ada pada lampiran 2. 

4.2.2.2 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek adalah : 

1. Jurnal pengeluaran kas 

Jurnal pengeluaran kas perusahaan dilakukan setelah cashier membuatkan 

bukti pengeluaran kas yang telah diisi dan diotorisasi oleh pihak perusahaan 

yang berwenang. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan 

dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti pengeluaran kas. Jurnal ini dicatat 

dan disimpan pada sistem. 

2. Laporan mingguan cek 

Laporan ini dilakukan setiap satu minggu sekali dan dibuat oleh cashier. 

Setiap ada pengeluaran kas dengan cek langsung dibuat laporannya di komputer 

dan dilakukan konfirmasi kepada pihak bank yang bersangkutan dengan 
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perusahaan yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri. Setiap terjadi pengeluaran kas 

dengan cek, cashier yang melakukan konfirmasi kepada pihak bank karena 

hanya cashier yang mengetahui kata sandi (username) dari bank yang 

bersangkutan. 

4.2.2.3 Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek 

adalah : 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Fungsi ini dilakukan oleh semua bagian yang memerlukan pengeluaran 

uang. Fungsi ini bertanggung jawab apabila suatu fungsi memerlukan 

pengeluaran uang, maka fungsi tersebut mengajukan permintaan pengeluaran 

kas dengan cek kepada bagian administrasi, selanjutnya administrasi mengisi 

bukti pengeluaran uang dan meminta otorisasi kepada pihak yang berwenang, 

setelah diotorisasi barulah administrasi membuatkan tanda terima pengeluaran 

kas dan diberikan ke bagian cashier. 

2. Fungsi kas 

Fungsi ini dilakukan oleh cashier. Fungsi ini bertanggung jawab atas 

penerimaan dan pengeluaran uang. Cashier melakukan penerimaan dan 

pengeluaran kas dengan cek atas otorisasi dari kepala bagian administrasi. 

Setelah disetujui, maka cashier akan melakukan konfirmasi kepada pihak bank 
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yang bersangkutan dengan perusahaan terkait dengan pembayaran kepada 

supplier. 

3. Fungsi otorisasi 

Fungsi ini ditangani dua bagian, yaitu kepala administrasi keuangan dan 

manager operasional. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyetujui semua 

pengeluaran kas perusahaan serta mengotorisasi semua dokumen pengeluaran 

kas yang dilakukan pada PT.XYZ. 

4.2.2.4 Bagan Alir Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek PT.XYZ 

Berdasarkan dokuemn, catatan, dan fungsi yang terkait diatas mengenai 

sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, berikut adalah gambar bagan alir 

(flowchart) dari siklus tersebut yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penerapan..., SELFIA MARIANI, Ak.-IBS, 2013



 

 

 

 

Bagian Hutang 

   

Dari bagian 

pembelian 

 

 

 

Disimpan menurut 

tgl jatuh tempo 

Pada saat jatuh 

tempo  

  

Bagian Administrasi 

  

 

            Ke Kreditur 

 

 

Mulai 

Faktur dari 
supplier 

T 

Membuat 
bukti kas 

keluar 

Bukti kas 
keluar 

Register 
bukti kas 

keluar 

2 

1 

1 

Bukti kas 
keluar 

Mengisi cek 
dan meminta 

otorisasi 

Cek 

Analisis Penerapan..., SELFIA MARIANI, Ak.-IBS, 2013



 

 

 

 

Bagian Cashier 

 

 

 

 

 

4.3   Analisis Pengendalian Internal pada Siklus Pengeluaran Kas PT.XYZ 

Terdapat lima komponen pengendalian internal dalam kriteria COSO. Untuk 

dapat memperoleh pengendalian yang baik dan dapat berjalan secara efektif, 

komponen-komponen dari pengendalian internal harus diperhatikan. Berikut ini 

adalah komponen pengendalian internal berdasarkan COSO yang akan dikaitkan 

dengan pengendalian internal pada PT.XYZ. Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dari semua komponen 

pengendalian internal lainnya. Pengendalian ini mencakup sikap manajemen dan 

karyawan mengenai pentingnya pengendalian yang menyediakan disiplin dan 

struktur perusahaan atau suatu tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

menggambarkan secara menyeluruh mengenai manajemen puncak, direktur, dan 

komisaris serta pemilik perusahaan terhadap pengendalian. 

Bukti kas 
keluar 
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Register 
cek 
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a. Integritas dan Nilai Etis Manajemen 

Integritas dan nilai etis manajemen dalam suatu organisasi perusahaan 

dibutuhkan untuk menciptakan sistem pengendalian yang baik. Pimpinan atau 

atasan menetapkan suasana yang baik dan kondusif seperti mendemonstrasikan 

integritas, mempraktikkan standard yang tinggi dari perilaku etis, dan 

mengkomunikasikan kegiatan bisnis ke semua karyawan melalui divisi masing-

masing. Selain itu pimpinan atau atasan hendaknya memberikan bimbingan 

moral kepada karyawan yang berlatar belakang kurang baik dan memberikan 

penekanan kepada karyawan untuk mengurangi risiko individu melakukan 

tindakan tidak etis dan tidak jujur atau integritas. 

PT.XYZ menetapkan dan mengkomunikasikan standard perilaku 

perusahaan kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan dan aturan 

pelaksanaan dengan dibuatnya peraturan kerja yang harus dipatuhi oleh masing-

masing karyawan. Pimpinan atau atasan menjunjung tinggi adanya kejujuran dan 

disiplin waktu dan mengharapkan karyawan untuk dapat melakukan hal yang 

sama. Jam kerja karyawan dimulai pada pukul 08:00 hingga pukul 16:30. 

Pelaksanaan disiplin waktu dilakukan dengan adanya sistem absen yang 

diterapkan oleh perusahaan yaitu berupa tanda tangan oleh setiap karyawan pada 

setiap hari kerja. Tanda tangan dilakukan pada jam masuk dan jam keluar. Hal 

ini memungkinkan pimpinan mengetahui jadwal setiap karyawan dan siapa saja 

yang berhalangan hadir pada waktu kerja. Pimpinan akan memberikan hukuman 
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terhadap pelanggaran yang dilakukan karyawannya. Misalnya keterlambatan 

datang kerja, pencurian atau penyelewengan uang usaha. 

Perusahaan menciptakan komunikasi yang baik kepada semua karyawan 

dengan mengadakan diskusi setiap harinya apabila ada keluhan yang dialami 

oleh masing-masing karyawan. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang 

jujur dan terbuka antara karyawan dengan direktur utama. 

b. Komitmen pada Kompetensi 

Komitmen pada kompetensi antar perusahaan saling berbeda. Perusahaan 

memberikan pertimbangan terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu 

dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan 

pengetahuan yang disyaratkan pada masing-masing divisi yang ada. 

PT.XYZ memiliki karyawan yang cukup kompeten di bidangnya. 

Perusahaan selalu mempertimbangkan keahlian, pendidikan, serta pengalaman 

yang dimiliki calon pekerja. Misalnya dalam penempatan karyawan di bidang 

keuangan, perusahaan memilih calon karyawan yang memiliki latar belakang 

pendidikan lulusan sarjana ekonomi atau yang memahami dan mengerti 

mengenai laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar karyawan yang bekerja 

memiliki keahlian dan pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

akan diserahkan. Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan pekerjaan 

secara efektif dan efisien karena sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bagian 

administrasi dan cashier pada PT.XYZ telah bekerja selama kurang lebih 5 
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tahun. Bagian administrasi dan cashier merupakan bagian yang sangat dituntut 

untuk memiliki integritas yang tinggi, sehingga perusahaan mempekerjakan 

mereka dengan masa kerja yang relatif lama. Oleh karena itu, pimpinan 

memberikan reward atau penghargaan atas prestasi atau keahlian dan kinerja 

baik yang telah mereka lakukan. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat semakin 

baik meningkatkan kualitas kinerja nya masing-maisng. 

Untuk meningkatkan kompetensi pada karyawan, perusahaan mengadakan 

pelatihan dan pembelajaran yang diikuti oleh karyawan PT.XYZ. Adanya rotasi 

pekerjaan juga dapat memberikan tindakan yang baik untuk meningkatkan 

keahlian karyawan sehingga karyawan tidak hanya memiliki satu keahlian saja 

tetapi juga dapat memperkecil risiko kecurangan yang terjadi di perusahaan. Hal 

ini biasa dilakukan pada bagian produksi agar karyawan dapat memiliki keahlian 

dari proses awal sampai proses akhir, tidak pada satu kegiatan proses saja. 

c. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen 

Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan harus melakukan 

pemilihan untuk berlaku selektif, baik dalam mengambil dan memonitor adanya 

risiko bisnis, sikap dan tindakan terhadap laporan keuangan, serta harus adanya 

pemahaman yang kuat terhadap risiko bisnis. 

Berdasarkan jenis perusahaan, PT.XYZ adalah perusahaan manufaktur 

yang bergerak dalam bidang furniture. Perusahaan ini memiliki kriteria tertentu 

dalam menentukan kualitas barang yang akan diproduksi. Berdasarkan tugas dan 
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tangung jawab dalam struktur organisasi PT.XYZ, bagian quality control 

merupakan bagian yang paling penting dalam menentukan kualitas produksi. 

Sebelum barang dipasarkan ke konsumen, setiap pekerjaan harus melewati 

persetujuan dahulu dari bagian ini untuk membandingkan dengan standarisasi 

perusahaan. Manajemen hanya membantu tugas direktur utama dan mewakili 

direktur utama apabila berhalangan hadir. 

d. Struktur Organisasi 

Kegiatan utama suatu perusahaan dapat berjalan degan lancar jika setiap 

bagian dan fungsi yang ada dalam perusahaan terpisah sesuai dengan tanggung 

jawabnya masing-masing. Suatu fungsi atau divisi tidak boleh diberi tanggung 

jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Hal ini dilakukan 

untuk mencegah dan menghindari terjadinya kecurangan atau penyelewengan 

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. 

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT.XYZ adalah struktur 

organisasi yang  berbentuk formal, dimana menggambarkan informasi tingkat 

jabatan yang ada dalam perusahaan dengan jelas (Gambar 4.1). PT.XYZ 

memiliki struktur organisasi yang tertulis atau terlampir yang memiliki direktur 

utama sebagai karyawan pada tingkat paling atas yang bertanggung jawab atas 

karyawan-karyawan yang berada dibawahnya. Direktur utama dibantu oleh 

manajer operasional sebagai perwakilan apabila berhalangan hadir. 
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Pada bagian keuangan, bagian administrasi dan bagian cashier memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Bagian administrasi bertugas 

melakukan berbagai pencatatan akuntansi. Mulai dari persetujuan pengeluaran 

kas sampai membuat bukti pengeluaran kas atas dasar persetujuan dari manajer 

operasional dan direktur utama. Sedangkan bagian cashier bertugas melakukan 

transaksi pembayaran dan pembelian kepada pihak lain atau dengan kata lain 

bagian cashier yang melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. 

e. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Agar pengendalian internal efektif, penerapan kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia penting untuk dilakukan. Kebijakan dan praktik sumber 

daya yang ditetapkan akan menjamin bahwa personel (karyawan) memiliki 

integritas, nilai etis, dan kompetensi yang diharapkan bagi perusahaan. Hal itu 

mencakup kebijakan perekrutan dan proses penyeleksian yang dikembangkan 

dengan baik, kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung 

jawab karyawan, program kompensasi yang memotivasi, pemberian penghargaan 

atas kinerja tinggi, dan pemberian hukuman apabila melakukan pelanggaran. 

PT.XYZ memiliki kebijakan perekrutan dan penilaian karyawan yang 

sifatnya sangat tertutup. Hanya kepala manajemen yang memiliki penilaian 

tersebut. Penilaian atas kinerja karyawan tidak disampaikan secara transparansi 

kepada karyawan sehingga karyawan tidak dapat mengukur kinerja kerjanya 

sendiri. Sedangkan kenaikan jabatan karyawan PT.XYZ dinilai subjektif karena 
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lebih mengandalkan penilaian atasan masing-masing divisi yang disesuaikan 

dengan standarisasi yang ada pada perusahaan. 

Sebaiknya perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan dengan 

disampaikan secara langsung dan transparansi sehingga karyawan dapat 

mengukur sendiri mengenai kinerja nya masing-masing dan dapat memotivasi 

diri sendiri serta karyawan lain agar bekerja lebih baik. Lain halnya dengan 

kenaikan jabatan karyawan PT.XYZ karena lebih mengandalkan penilaian atasan 

masing-masing divisi yang telah disesuaikan dengan standarisasi yang ada. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Penilaian risiko harus meliputi pertimbangan risiko yang dihubungkan 

dengan risiko yang terdapat dalam pelaporan keuangan. Penilaian risiko juga 

harus meliputi pertimbangan mengenai risiko yang berhubungan dengan 

teknologi informasi. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus 

mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi yang terdiri dari 

identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian 

terhadap faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan 

perubahan ekonomi dan faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, 

aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan 

analisis risiko meliputi mengestimasi signifikan risiko, menilai kemungkinan 

terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. 
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Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis, terdapat 

beberapa hal yang terkait dengan risiko yang dihadapai PT.XYZ. Diantara nya 

sebagai berikut : 

a. Risiko akibat perubahan dalam lingkungan operasi 

Risiko dalam lingkungan operasi adalah risiko yang dapat memberikan 

dampak negatif terhadap kegiatan operasi sehari-hari perusahaan, keselamatan 

dan kesehatan pekerjaannya, serta terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 

Risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko operasi adalah kerusakan mesin, 

komputer atau peralatan, kecelakaan kerja, ketidakpatuhan terhadap standard 

prosedur operasi, dan kegagalan dalam tata kelola lingkungan. 

Untuk meminimalisir risiko ini, PT.XYZ secara konsisten memberikan 

pelatihan dan pendidikan kepada karyawannya melalui pernyataan kebijakan dan 

aturan pelaksanaan atau biasa disebut dengan peraturan kerja. Peraturan ini 

dibuat dengan tujuan agar setiap karyawan dapat  menunjukkan profesionalitas di 

setiap pekerjaan nya. Bagian administrasi dan cashier menggunakan komputer 

yang berbeda yang tersedia pada masing-masing meja kerja nya. Selain itu, 

mereka juga memiliki kode atau kata sandi yang berbeda pada saat registrasi 

(Log-In) komputer sehingga keamanan akan data yang terdapat pada masing-

masing komputer dapat terjamin. Untuk pengamanan akan data secara fisik yang 

terdapat di lemari atau di kotak khusus, juga memiliki kunci yang hanya dimiliki 

oleh bagian administrasi dan cashier.  
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b. Risiko yang timbul apabila tidak adanya fungsi pemisahan tugas 

Pemisahan tugas merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas 

pengendalian internal. Tujuan dari pemisahan tugas adalah untuk 

meminimalisasi terjadinya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh karyawan. 

Pada sistem akuntansi pengeluaran kas yang digunakan PT.XYZ, terdapat 

pemisahan tugas pada bagian administrasi keuangan dan bagian cashier. Bagian 

administrasi bertugas melakukan berbagai pencatatan transaksi. Mulai dari 

persetujuan pengeluaran kas sampai membuat bukti pengeluaran kas atas dasar 

otoririsasi yang diberikan oleh atasan. Sedangkan bagian cashier bertugas 

melakukan pembayaran dan pembelian. Apabila tidak adanya fungsi pemisahan 

tugas dalam fungsi pencatatan dan pembayaran kas, risiko yang ditimbulkan 

akan semakin besar. Karyawan dapat dengan bebas melakukan kecurangan 

terhadap transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan fungsi di bagian nya. 

Risiko lain yaitu kerugian pada asset perusahaan. Oleh karena itu, penting sekali 

adanya pemisahan tugas pada bagian pencatatan dan pembayaran. 

c. Risiko yang timbul apabila tidak adanya fungsi internal audit 

PT.XYZ tidak memiliki fungsi internal audit untuk memeriksa kegiatan 

bisnis yang dilakukan oleh para karyawan. Alasan perusahaan tidak 

menggunakan fungsi internal audit karena manajemen beranggapan bahwa 

dengan adanya sebuah sistem yang menjalani semua transaksi perusahaan, maka 

sistem tersebut sudah tentu berjalan dengan baik dan benar. Hal ini belum tentu 
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benar, karena dengan adanya sebuah sistem sebuah transaksi belum tentu 

dilakukan tanpa adanya kesalahan. 

Risiko yang dapat timbul akibat tidak adanya fungsi internal audit adalah 

frekuensi besarnya kecurangan dan penyelewengan serta kesalahan yang 

dilakukan oleh karyawan akan semakin besar. Hal ini  dikarenakan kurangnya 

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan secara kontinu dan 

independen. Walaupun sistem yang dirancang sudah berjalan dengan benar, 

tetapi belum tentu user (karyawan) yang melakukan fungsi nya dapat memproses 

transaksi dengan benar dan jujur. 

Pemeriksaan kegiatan bisnis perusahaan dilakukan oleh direktur utama dan 

audit inventory. Pelaksanaan pemeriksaan biasanya tidak dilakukan secara 

berkala atau tidak rutin. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya kecurangan atau 

penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan, khususnya bagian administrasi 

dan cashier karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara langsung 

dan kontinu. Pemeriksaan biasanya dilakukan hanya 5 sampai 8 kali dalam 

setahun oleh direktur utama. Diharapkan dengan adanya internal audit, maka 

pengawasan atau pemeriksaan akan lebih baik dilakukan dan lebih mudah 

diketahui serta dapat dideteksi lebih dini oleh perusahaan apabila ada kesalahan. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang 

digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah 

diambil untuk mengatasi risiko perusahaan telah diidentifikasi. Contoh jenis 
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aktivitas pengendalian pada siklus pengeluaran kas PT.XYZ adalah proses 

pembelian barang yang dilakukan secara tunai. Aktivitas pengendalian yang 

dilakukan dimulai dari pemeriksaan dokumen dan catatan permintaan 

pengeluaran kas, otorisasi atau persetujuan yang diberikan oleh manajer 

operasional dan direktur utama hingga proses transaksi pembayaran pengeluaran 

kas atas pembelian barang yang dilakukan. 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

Salah satu aktivitas pengendalian yang paling penting adalah pemisahan 

tugas masing-masing karyawan untuk meminimalkan fungsi yang tidak boleh 

disatukan. Misalnya adanya pemisahan tugas dalam aktivitas penerimaan kas dan 

pengeluaran kas. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalkan peluang terjadinya 

kecurangan akan kas. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, penulis 

mendapatkan hasil bahwa pemisahan tugas yang berlangsung di perusahaan 

PT.XYZ sudah berjalan dengan cukup baik. Pada fungsi pengeluaran kas, bagian 

administrasi terpisah dengan bagian cashier. Bagian administrasi berfungsi untuk 

melakukan berbagai pencatatan, sedangkan pada cashier berfungsi untuk 

melakukan berbagai transaksi pengeluaran. Dengan kata lain, proses pencatatan 

dan pembayaran dilakukan terpisah. Fungsi lain yang juga dipisah adalah fungsi 

gudang dan keamanan. Bagian gudang berfungsi untuk memeriksa dan 
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menghitung banyaknya barang. Bagian gudang tidak boleh digabung dengan 

fungsi lain karena bagian gudang langsung berhubungan dengan fisik barang. 

Pada fungsi pengeluaran kas, pemisahan tugas dilakukan dengan benar 

sesuai prosedur yang ada. Pemisahan tugas yang dimiliki PT.XYZ sangat 

mendukung kinerja perusahaan melalui wewenang dan tanggung jawab yang 

tertulis dalam struktur organisasi PT.XYZ. 

b. Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas 

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua 

transaksi yang diproses oleh sistem informasi benar dan sesuai dengan tujuan 

pihak manajemen. Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi atau 

verifikasi dari direktur utama yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Dengan demikian, sistem otorisasi akan menjamin 

dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya. 

Pada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil PT.XYZ, otorisasi 

dilakukan hanya pada satu bagian yaitu bagian administrasi.  Hal ini dikarenakan 

jumlah atau nominal pengeluaran kas pada dana kas kecil tidak terlalu besar dan 

digunakan untuk keperluan kegiatan opearasional sehari-hari sehingga tidak 

memerlukan otorisasi atau verifikasi dari manager operasional. Pada sistem 

akuntansi pengeluaran kas dengan cek, verifikasi dilakukan oleh manager 

operasinal dan disetujui oleh direktur utama. Dalam menerbitkan cek, bagian 

administrasi keuangan harus mendapat verifikasi dari manager operasional dan 
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selanjutnya mendapat approval dari direktur utama. Tanda terima cek juga dibuat 

oleh bagian administrasi keuangan dengan persetujuan dari manajer operasional 

dan direktur utama. 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen yang memadai adalah dokumen yang diotorisasi, baik dengan 

tanda tangan ataupun stempel oleh pihak yang berwenang. Penggunaan dokumen 

dan catatan yang memadai akan menghasilkan infromasi yang teliti dan dapat 

dipercaya sebagai contoh penggunaan formulir bernomor urut cetak. 

Pengendalian internal yang baik atas dokumen dan catatan dapat memberikan 

jaminan bahwa setiap transaksi dikendalikan dengan baik dan dicatat dengan 

benar. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, dokumen 

dan catatan yang digunakan PT.XYZ telah bernomor urut cetak. Dokumen yang 

digunakan pada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil (petty cash) 

adalah permintaan pengeluaran kas kecil dan bukti pengeluaran kas. Dokumen 

tersebut dibuat dan disimpan oleh bagian administrasi yang dibuat rangkap dua 

untuk diberikan ke bagian cashier. Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan 

adalah jurnal pengeluaran kas dan laporan harian kas. Jurnal pengeluaran kas 

tersimpan secara otomatis pada sistem. 

Sedangkan pada sistem akuntansi dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek, dokumen berupa bukti pengeluaran kas, cek, tanda terima, dan 
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purchase order dibuat oleh bagian administrasi keuangan yang selanjutnya 

meminta verifikasi dari manajer operasional dan persetujuan direktur utama 

untuk ditanda tangan. Kemudian dokumen tersebut diberikan ke bagian cashier 

untuk melakukan tanda terima cek dan permintaan pembelian untuk proses 

transaksi. Berbagai dokumen tersebut dicatat dan disimpan oleh masing-masing 

bagian dalam pengeluaran kas. 

d. Pemeriksaan kinerja secara independen 

Pengendalian internal yang baik atas prosedur pengeluaran kas akan sangat 

mendukung terhadap keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. 

Prosedur sistem pengeluaran kas tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak 

diciptakan cara-cara yang menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, 

menunjukkan bahwa pengendalian internal yang sedang berlangsung di 

perusahaan sudah berjalan dengan cukup baik. Pada sistem pengeluaran kas 

terdapat otorisasi yang bertanggung jawab terlebih dahulu, sehingga direktur 

utama mengetahui adanya transaksi pengeluaran kas. Pada fungsi pengeluaran 

kas juga dilakukan atas dasar otorisasi yang diberikan oleh kepala bagian 

administrasi dan manager operasional. Untuk pemeriksaan kinerja secara 

independen, PT.XYZ setiap tahunnya melakukan audit yang dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik. Perusahaan memrintahkan KAP tersebut untuk 
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melakukan audit di perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang 

dilakukan perusahaan berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi akuntansi (SIA) terdiri atas berbagai record dan metode 

yang digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, 

mengklasifikasi, dan mencatat berbagai transaksi perusahaan serta menghitung 

berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait di dalamnya. Kualitas suatu informasi 

yang dihasilkan oleh SIA berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk 

mengambil tindakan serta membuat keputusan dalam hubungannya dengan 

operasional perusahaan serta membuat laporan keuangan yang andal. Sedangkan 

komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang terlibat 

dalam kegiatan bisnis mampu memahami kegiatannya yang berhubungan dengan 

orang di dalam maupun di luar perusahaan. setiap perusahaan harus memiliki 

dokumen dan informasi yang lengkap mengenai kegiatan bisnisnya dan harus 

menyampaikan informasi tersebut dengan melakukan komunikasi yang baik 

kepada setiap karyawannya. Sehingga dapat diperoleh rincian yang mencukupi 

dari semua transaksi untuk memungkinkan penyajian yang tepat pada laporan 

keuangan dan pengungkapan yang diperlukan.  

PT.XYZ memiliki sistem akuntansi yang dapat menjamin bahwa seluruh 

transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, serta penjualan dicatat dengan benar 

dan lengkap. Setiap karyawan yang terlibat dalam sistem akuntansi perusahaan 
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memahami bagaimana aktivitas mereka berhubungan dengan pekerjaan 

oranglain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pencatatan transaksi 

dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen pendukung guna memperkecil adanya 

kesalahan dan kecurangan. Pada PT.XYZ setiap bagian memiliki dua verifikator 

yang selalu memeriksa ketelitian dan keabsahan data, sehingga direktur utama 

hanya menerima dan memeriksa secara singkat laporan keuangan yang dibuat 

oleh bagian keuangan setiap bulannya. 

5. Pemantauan (monitoring) 

Pemantauan (monitoring) adalah proses yang memungkinkan kualitas 

desain pengendalian internal serta operasi nya berjalan. Hal ini diwujudkan 

melalui beberapa aktivitas yang berjalan melalui pengevaluasian periodik. Dari 

hasil pemantauan maka akan dapat diketahui adanya kelemahan yang terdapat 

pada perusahaan sehingga manajemen dapat mencari solusi untuk perbaikan. 

  PT.XYZ tidak memiliki fungsi internal audit pada perusahaan. 

Pemantauan dilakukan oleh direktur utama atau audit inventory. Alasan 

perusahaan tidak menggunakan fungsi audit internal adalah karena manajemen 

beranggapan bahwa dengan adanya sebuah sistem yang menjalani semua 

transaksi, maka sistem tersebut sudah tentu berjalan dengan baik dan 

meminimalisasi kesalahan pencatatan. Padahal dengan adanya sebuah sistem 

belum tentu sebuah transaksi dilakukan tanpa kesalahan. Walaupun mungkin 

sistem yang dirancang sudah benar dan berjalan cukup baik, tetapi belum tentu 
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user (karyawan) yang melakukannya dapat memproses transaksi dengan benar 

dan jujur. 

Pemantauan dilakukan dalam agenda rutin kegiatan operasi perusahaan 

dengan melakukan pemantauan langsung ke bagian administrasi dan bagian 

cashier untuk memeriksa kegiatan transaksi pembayarn dan perputaran kas yang 

terjadi di perusahaan serta memeriksa apakah tugas dan tanggung jawab yang 

telah ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik. PT.XYZ menerapkan hasil dari 

aktivitas pemantauan sebagai pedoman bagi pimpinan atau atasan untuk 

menentukan langkah perbaikan dan juga sebagai langkah untuk menerapkan 

pengendalian-pengendalian apa saja yang harus ditambah atau dihilangkan. 

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan 

serta meningkatkan effektifitas pengendalian. Pemantauan yang lain dilakukan 

oleh PT.XYZ yaitu dengan cara mengamati perilaku karyawan. 

4.4  Peranan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pengeluaran Kas Terkait 

Dengan Pengendalian Internal pada PT.XYZ 

Dalam sebuah perusahaan, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat 

menjalankan tugas atau fungsi pelaksaaan dengan baik. Biasanya sistem tersebut 

menyangkut proses pencatatan dan pengeluaran tentang semua hal yang berkaitan 

dengan kegiatan perusahaan baik dalam kegiatan transaksi ataupun non transaksi atau 

dengan kata lain kegiatan operasional. Dalam penelitian kali ini, penulis menganalisa 

mengenai sistem informasi akuntansi yang berkenaan dengan siklus pengeluaran kas. 
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Untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi maka perusahaan memerlukan 

beberapa informasi atau data mengenai laporan keuangan. Dengan adanya sistem 

tersebut diharapkan karyawan atau manajemen dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang akurat, tepat dan dapat diandalkan. Tetapi banyak kejadian atau peristiwa yang 

menyebabkan kesalahan dalam aktivitas pengeluaran. Hal ini mungkin diakibatkan 

karena kurangnya pengawasan dari pihak manajemen. Oleh karena itu agar proses 

dalam sistem informasi akuntansi ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan 

pengendalian internal (internal control) agar dapat mengurangi tingkat kesalahan 

dalam melakukan pencatatatan pada pengeluaran kas. Pencatatan akuntansi pada 

setiap perusahaan umumnya berbeda, tergantung pada jenis perusahaan dan ruang 

lingkup gerak bisnis perusahaan serta sistem yang digunakan. 

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi, perusahaan sebenarnya ingin 

memudahkan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi apabila tanpa adanya 

suatu pengawassan atau pengandalian yang dibuat oleh perusahaan maka dapat saja 

terjadi banyak kesalahan dalam aktivitas yang dilakukan tersebut. Maka dari itu, 

perusahaan harus membuat internal control di perusahaan nya agar dapat 

meminimalisasi kesalahan dalam laporan keuangannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. XYZ dilakukan pada semua 

transaksi. Sistem akuntansi memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi 

karena memiliki kata sandi yang berbeda pada setiap bagian divisi (username 

system). 

2. Sistem akuntansi pada fungsi pengeluaran kas PT.XYZ terdiri dari dua 

sumber utama 

 Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil (petty cash) 

Sistem pengeluaran kas dari kas kecil dilakukan apabila ada permintaan 

pengeluaran kas dibawah  Rp 500.000. Contoh pengeluaran kas dengan 

dana kas kecil biasanya untuk pengeluaran rutin seperti pembayaran 

listrik, air, telepon, gaji, dan persediaan perlengkapan kantor yang sudah 

habis. 

 Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek 

Sistem transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan cek atau Bilyet 

Giro (BG) dilakukan apabila ada permintaan pengeluaran kas diatas Rp  
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500.000. Contoh pengeluaran kas melalui cek biasanya dilakukan untuk 

pembayaran kepada supplier  pemesanan bahan baku seperti kayu dan cat. 

3. Pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan dalam fungsi 

pengeluaran kas, penulis menyimpulkan dari komponen-komponen 

pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian (control environment), 

penilaian risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), 

informasi dan komunikasi, dan pemantauan (monitoring) bahwa pengendalian 

internal pada PT.XYZ sudah dibuat dan diterapkan dengan baik. Tetapi masih 

terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian internal pada PT.XYZ 

yaitu pada komponen pemantauan (monitoring). Perusahaan belum memiliki 

fungsi internal audit dalam mengawasi kegiatan dan proses bisnis yang 

dilakukan perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dan 

penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

Untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki sistem pengendalian 

internal yang masih mengandung kelemahan, maka penulis mencoba memberikan 

saran yang diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar 

pertimbangan dan masukan, yaitu : 

1. PT.XYZ diharapkan memiliki fungsi internal audit dalam mengawasi kegiatan 

dan proses bisnis yang dilakukan agar dapat meminimalisasi terjadinya 
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kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh karyawan. Semakin besar perusahaan, 

maka kecurangan yang dapat ditimbulkan juga semakin besar. 

2. Perlu dilakukan perawatan (maintenance) pada sistem secara berkala yaitu 

dengan melakukan upgrading database atau refresh server. Hal ini dilakukan 

untuk memaksimalkan kelancaran pada kerja sistem dan memastikan bahwa 

sistem yang berjalan baik, efektif, dan efisien. 

3. Perlu dilakukan rotasi kerja yang lebih singkat maksimal 4 tahun, terutama 

pada bagian administasi dan cashier. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

tindak kecurangan yang dilakukan dikarenakan masa kerja yang terlalu lama 

pada satu bagian atau divisi saja. 

5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan peenelitian lebih lanjut mengenai 

sistem informasi akuntansi pada jenis perusahaan lain selain perusahaan 

manufaktur dan dagang, yaitu seperti perusahaan asuransi. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan analisis penerapan sistem 

informasi akuntansi pada fungsi pengeluaran kas secara non tunai atau kredit 

dengan membandingkan pengendalian internal berdasarkan teori yang lain 

selain COSO. 
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LAMPIRAN 1 

Jurnal Pengeluaran Kas untuk Biaya Operasional 
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LAMPIRAN 2 

Purchase Order PT.XYZ 
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LAMPIRAN 3 

Purchase Receive PT.XYZ 
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LAMPIRAN 4 

Draft Wawancara 

 

1. Bagaimana bentuk sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan? 

2. Apakah sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan telah berjalan dengan 

efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan? 

3. Apakah sering terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi dengan sistem tersebut? 

4. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan sistem akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan? 

5. Apakah setiap komputer yang ada di perusahaan memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi seperti sistem kata sandi (username system)? 

6. Apakah setiap karyawan dapat dengan mudah melaksanakan kegiatan transaksi 

dengan sistem akuntansi tersebut? 

7. Apakah terdapat struktur organisasi perusahaan pada PT.XYZ? 

8. Apakah ada karyawan yang merangkap jabatan sebagai kepala divisi dan 

departemen di divisi yang sama? 

9. Apakah terdapat pemisahan tugas pada masing-masing karyawan? 

10. Apakah pembagian tugas dan wewenang dilakukan dengan baik oleh setiap 

karyawan? 

11. Apakah perusahaan memberikan buku pedoman mengenai integritas nilai dan etika 

yang harus diterapkan di dalam perusahaan kepada semua karyawan? 

12. Bagaimana bentuk sistem pada siklus pengeluaran kas? 

13. Apakah sistem pada siklus pengeluaran kas sudah dilaksanakan dengan baik? 

14. Apakah adanya otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas yang dilakukan 

di perusahaan? 

15. Bagaimana prosedur pada pencatatan transaksi siklus pengeluaran kas? 

16. Apa saja fungsi akuntansi yang terkait, dan dokumen serta catatan yang digunakan? 

17. Apakah ada evaluasi harian atau bulanan atas semua transaksi yang terjadi? 
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18. Apakah semua bukti pengeluaran kas disimpan hanya di satu bagian divisi saja? 

19. Apakah fungsi keuangan berjalan dengan baik? 

20. Apakah dengan adanya sistem akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam 

siklus pengeluaran kas dapat meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

proses transaksi? 
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