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Abstract 

The research focused on 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 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. 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. 
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PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Sistem informasi akuntansi berhubungan dengan kegiatan transaksi yang 

terjadi di perusahaan. 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. Perusahaan memiliki 

kewajiban untuk 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 bentuk pengawasan atau pengendali dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

PT.XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

furniture. Kegiatan bisnis yang dilakukan sebagian besar dilakukan pada 
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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. 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. 

1.2   Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah pada penelitian ini 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? 

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 

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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LANDASAN TEORI 

2.1   Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

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. 

2.2   Pengertian Pengeluaran Kas 

Menurut James A. Hall (2011) sistem pengeluaran 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. 

2.3   Pengertian Pengendalian Internal 

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. Salah satu alasan 

perusahaan melakukan pengendalian internal adalah dalam rangka membantu 

mencapai sasaran yang diharapkan oleh perusahaan. 

2.4   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. 

1. Pengeluaran kas dengan kas kecil (petty cash) 

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). 
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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 (cheque) 

Dokumen yang digunakan 

1. Bukti pengeluaran kas. 

2. Cek. 

3. Permintaan cek (check request). 

4. Tanda terima. 

5. Purchase Order (PO). 

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. 

2.5 COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) 

Menurut 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 

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) 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

5. Pemantauan (Monitoring) 
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METODE PENELITIAN 

3.1 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. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui 

proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada Direktur Utama 

PT.XYZ sedangkan untuk observasi dilakukan pada bagian administrasi, bagian 

cashier, dan divisi manajemen operasional. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis masalah pada 

penulisan penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya 

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. 

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. Kegiatan bisnis yang 

dilakukan sebagian besar dilakukan pada kegiatan produksi dimulai dari mencari 

bahan baku dalam bentuk kayu hingga menghasilkan produk yang selanjutnya 

dipasarkan. Barang produksi yang dihasilkan berupa perlengkapan rumah tangga 

seperti lemari kayu, tempat tidur kayu, dan lain-lain. 

4.2 Analisis Siklus Pengeluaran Kas PT.XYZ 

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

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. 
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Dokumen yang digunakan PT.XYZ : 

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 

dikarenakan jumlah nominal yang dikeluarkan biasanya tidak terlalu besar. 

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. 

Catatan akuntansi yang digunakan PT.XYZ : 

1. Jurnal pengeluaran kas 

Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal 

pengeluaran kas adalah bukti pengeluaran kas yang telah dicap “lunas” oleh 

fungsi cashier. 

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. 

Fungsi yang terkait pada PT.XYZ : 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Fungsi ini bertanggung jawab pada saat pengajuan 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 cashier meminta otorisasi permintaan pengeluaran kas kepada 

bagian administrasi. Pada fungsi ini juga membuat jurnal pengeluaran kas. 
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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. 

Bagan Alir Sistem Pengeluaran Kas dengan Kas Kecil PT.XYZ 
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4.2.2 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Cek 

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. 

Dokumen yang digunakan PT.XYZ : 

1. Bukti pengeluaran kas 

Dokumen ini dibuat oleh bagian admistrasi keuangan sebagai perintah 

untuk pengeluaran kas kepada cashier, berisi catatan nama orang 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. 

2. Cek (Cheque) 

Cek digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran 

sejumlah uang kepada orang atau perusahaan yang namanya tercantum 

pada cek. Cek dibuat oleh bagian administrasi keuangan yang harus 

diverifikasi oleh manager operasional dan disetujui oleh direktur utama. 

Tanpa persetujuan dari direktur utama, maka cek tidak dapat diberikan 

kepada siapapun. 
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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. 

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. 

Catatan akuntansi yang digunakan PT.XYZ : 

1. Jurnal pengeluaran kas 

Jurnal pengeluaran kas perusahaan dilakukan setelah cashier 

membuatkan bukti pengeluaran kas yang telah diverifikasi dan disetujui oleh 

manajer operasional dan direktur utama. 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 pada sistem dan dilakukan konfirmasi kepada pihak bank yang 

bersangkutan dengan perusahaan. 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. 

Fungsi yang terkait pada PT.XYZ : 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

Fungsi ini diperlukan untuk mengajukan permintaan pengeluaran kas 

dengan cek kepada bagian administrasi, selanjutnya administrasi mengisi 

bukti pengeluaran uang dan meminta verifikasi kepada manajer 

operasionalserta persetujuan direktur utama, setelah disetujui barulah 

administrasi membuatkan tanda terima pengeluaran kas dan diberikan ke 

bagian cashier. 
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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 yang bersangkutan dengan perusahaan terkait dengan pembayaran 

kepada supplier. 

3. Fungsi otorisasi 

Fungsi ini ditangani tiga bagian, yaitu kepala administrasi keuangan, 

manager operasional, dan direktur utama. Fungsi ini bertanggung jawab 

untuk menyetujui semua pengeluaran kas perusahaan serta mengotorisasi 

atau memverfikasi semua dokumen pengeluaran kas yang dilakukan pada 

PT.XYZ. 

Bagan Alir Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek PT.XYZ : 
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4.3    Analisis Pengendalian Internal pada Siklus Pengeluaran Kas PT.XYZ 

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. 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

a. Integritas dan Nilai Etis Manajemen 

PT.XYZ menetapkan standard perilaku perusahaan dengan dibuatnya 

peraturan kerja berupa SOP. PT.XYZ menciptakan komunikasi yang baik 

kepada semua karyawan dengan mengadakan diskusi setiap hari 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 

PT.XYZ mengadakan pelatihan dan pembelajaran yang diikuti oleh 

karyawan. Adanya rotasi pekerjaan juga dapat memberikan tindakan yang 

baik untuk meningkatkan keahlian karyawan sehingga karyawan tidak 

hanya memiliki satu keahlian saja. 

c. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen 

PT.XYZ melakukan pemilihan yang  selektif dalam pemilihan bahan 

baku dan menentukan kualitas barang yang akan diproduksi. Berdasarkan 

tugas dan 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 
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harus melewati persetujuan dahulu dari bagian ini untuk membandingkan 

dengan standarisasi perusahaan. 

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT.XYZ berbentuk formal, yaitu menggambarkan 

informasi tingkat jabatan yang ada dalam perusahaan dengan jelas dan 

juga memiliki struktur organisasi yang tertulis (terlampir). 

e. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

PT.XYZ memiliki kebijakan perekrutan dan penilaian karyawan yang 

sifatnya tertutup. Sedangkan kenaikan jabatan karyawan dinilai subjektif 

karena mengandalkan penilaian masing-masing divisi sesuai dgn standar 

perusahaan. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

a.  Risiko akibat perubahan dalam lingkungan operasi  

PT.XYZ memiliki peraturan kerja yang harus dipatuhi oleh 

karyawannya. Bertujuan agar setiap karyawan dapat menunjukkan 

profesionalitas disetiap pekerjaannya dan menerapkan zero-accident 

policy agar tidak terjadi kecelakaan dalam proses penyelesaian barang 

produksi. 

b.  Risiko yang timbul apabila tidak adanya fungsi pemisahan tugas  

PT.XYZ memiliki pemisahan tugas pda bagian administrasi dan bagian 

cashier. Bagian administrasi bertugas melakukan berbagai pencatatan 

transaksi, sedangkan bagian cashier bertugas melakukan pembayaran 

dan pembelian. 

c.  Risiko yang timbul apabila tidak ada fungsi internal audit  

PT.XYZ tidak memiliki fungsi internal audit. Risiko yg timbul adalah 

frekuensi besarnya kecurangan dan kesalahan yg dilakukan karyawan 

akan semakin besar. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

a.  Pemisahan tugas yang memadai  

Pada fungsi pengeluaran kas PT.XYZ, bagian administrasi terpisah 

dengan bagian cashier. Fungsi lain yang juga terpisah adalah fungsi bagian 

gudang dan keamanan. 

b.  Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas 

Pada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil PT.XYZ 

hanya melakukan otorisasi pada satu bagian yaitu bagian administrasi.  
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Sedangkan pada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek otorisasi 

dilakukan oleh manager operasional dan direktur utama. 

c.  Dokumen dan catatan yang memadai 

Dokumen yang digunakan PT.XYZ pada sistem akuntansi pengeluaran 

kas dengan kas kecil adalah permintaan pengeluaran kas kecil dan  bukti 

pengeluaran kas. Sedangkan catatan yang digunakan adalah jurnal 

pengeluaran kas dan laporan harian kas. Untuk sistem akuntansi 

pengeluaran kas dengan cek, dokumen yang digunakan adalah bukti 

pengeluaran kas, cek, tanda terima, dan purchase order. Sedangkan 

catatan yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas dan laporan 

mingguan kas. 

d.  Pemeriksaan kinerja secara independen 

PT.XYZ setiap tahunnya melakukan audit yang dilakukan oleh KAP. 

Perusahaan memerintahkan KAP untuk memastiakn bahwa kegiatan bisnia 

yang dilakukan perusahaan berjalan dengan baik tanpa adanya 

kecurangan. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

PT.XYZ memiliki sistem akuntansi yang dapat menjamin bahwa semua 

transaksi dicatat dengan benar dan lengkap. Pencatatatan transaksi dilakukan 

berdasarkan dokumen pendukung guna menghasilkan informasi yang akurat. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

PT.XYZ tidak memiliki fungsi internal audit. Pemantauan dilakukan oleh 

direktur utama dan audit inventory. Pemantauan dilakukan dengan melakukan 

pemantauan langsung ke pabrik. 

KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

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 Rp500.000. Contoh pengeluaran 
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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 

Rp500.000. 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 

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. 
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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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