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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem 

Pengertian Sistem  

 Sistem berasal dari bahasa Yunani systema yang berarti 

sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan 

secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem merupakan 

faktor yang paling penting dalam rangkaian pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan dalam bidang operasional dan perkantoran. 

 Pengertian sistem menurut beberpara para ahli diantaranya: 

a. Mulyadi (2013 : 5) mengatakan bahwa sistem adalah suatu 

jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.  

b. Baridwan (2009 : 3) mendefinisikan sistem sebagai suatu 

kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang 

disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.  

c. Jogiyanto (2009 : 1) sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 
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2.2 Kas 

Pengertian Kas 

Menurut Bastian (2006 : 119) Kas yaitu uang tunai atau 

setara dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak 

dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas 

pemerintah daerah. 

Menurut Bastian (2006 : 118) Kas terdiri dari uang kertas, 

uang logam, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro. 

Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat 

dipersamakan dengan uang tuanai serta rekening giro yang tidak 

dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua 

aktivitas, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan 

kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya 

saldo kas tunai dan rekening bank milik entitas pemerintah daerah, 

baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, 

penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan 

lainnya. 

  

2.3 Sistem Penerimaan Kas 

Pengertian Sistem Penerimaan Kas 

Menurut Mulyadi (1988 : 4) Sistem Akuntansi adalah 

organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan. 
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Unsur-Unsur dalam Sistem Akuntansi: 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk 

merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan 

istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang 

terjadi dalam organisasi, direkam (didokmentasikan diatas 

secarik kertas). Formulir disebut juga dengan istilah media, 

karena untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

kedalam catatan. Selain itu formulir juga sering disebut dengan 

istilah media, kaena formulir merupakan media untuk mencatat 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi kedalam suatu catatan. 

b. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 

untuk mencatat dan mengklasifikasikan data keuangan dan data 

lainnya. Sumber pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. 

c. Buku besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari akun-akun yang 

digunakan untuk meringkas data-data keuangan yang telah 

dicatat sebelumnya dalam junral.akun-akun yang disediakan 

sesuai dengan unsur informasi yang disajikan. Dipandang 

sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, dipihak 

lain digunakan sebagai sumber informasi keuangan untuk 

penyajian laporan keuangan. 

d. Buku pembantu 
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Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar 

diperlukan rincian lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. 

Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari rekening-

rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum 

dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

e. Laporan  

Merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan 

saldo laba, laporan harga pokok produksi, laporan beban 

pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umur 

piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo yang 

lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan 

keluaran (output) sistem akuntansi. Laporan ini dapat berbentuk 

hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor 

komputer.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Sistem Penerimaan Kas adalah suatu kesatuan untuk 

mengumpulkan, mencatat transaksi, mengatur penerimaan 

sejumlah uang dari pihak lain yng berhubungan dengan barang atau 

jasa yang telah diberikan perusahaan. 

Unsur-unsur dalam Penerimaan Kas: 

a. Fungsi-fungsi yang terkait harus sesuai dan cukup memadai 

dengan fungsi yang diperlukan oleh sistem penerimaan kas. 
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b. Dokumen-dokumen yang digunakan harus memadai untuk 

mencakup transaksi-transaksi yang terjadi didalam perusahan. 

c. Catatan akuntansi yang memadai sangat dibutuhkan untuk 

menyimpan informasi. 

d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem dibutuhkan untuk 

memudahkan semua pihak. 

Fungsi yang terkait dalam Penerimaan Kas: 

a. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggungjawab menerima kas dari pembeli. 

Fungsi ini biasanya berada di bagian kassa. 

b. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk menerima order dari 

pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur 

tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke 

fungsi kas, Fungsi ini berada di bagian order penjualan. 

c. Fungsi Pengiriman 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mempacking barang yang 

akan dikirimkan dan menyerahkan barang yang telah dibayar 

oleh pembeli. 

d. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk menyiapkan barang yang 

dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut 

kepada divisi pengiriman. 
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e. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggungjawab untuk mencatat transaksi 

penjualan,  penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan 

dalam perusahaan. 

Catatan Akuntansi yang digunakan dalam Penerimaan Kas: 

a. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas dari 

berbagai sumber. 

b. Jurnal Umum 

Dalam akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini 

digunakan untuk mencatat harga pokok produk penjualan. 

c. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat dan meringkas data 

penjualan. 

Dokumen yang digunakan dalam Penerimaan Kas: 

a. Faktur Penjualan 

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi 

yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan. 

b. Pita Register Kas 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara 

mengoprasikan mesin register kas (cash register). 

c. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

 

Sistem Penerimaan Kas…, Hani Nurfianto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2020



17 

 

 

 

 

Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas: 

a. Prosedur Order Penjualan 

b. Prosedur Penerimaan Kas 

c. Prosedur Pencatatan Penjualan 

d. Prosedur Penyerahan Barang 

e. Prosedur Penyerahan Kas ke Bank 

f. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

 

2.4 Sambungan Baru 

Pengertian Sambungan Baru 

Sambungan baru pada PDAM adalah suatu mekanisme atau 

proses pengajuan penyambungan pipa air mulai dari mendaftar ke 

loket PDAM hingga pemasangan pipa air dari pusat mata air 

hingga sampai ke rumah atau bangunan yang ingin di berikan aliran 

air. 

 

2.5 Tagihan  

Pengertian Tagihan 

Tagihan atau faktur adalah sebuah perincian pengiriman 

barang yang mencatat daftar barang, harga dan lain-lain yang 

biasanya terkait dengan pembayaran. 

Pengertian Tagihan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut: 

a. Soemarso (2004 : 338) Tagihan merupakan kebiasaan bagi 

perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada 

para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-
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kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk 

memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian 

atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. 

b. Reeve dan Fess (2005 : 404) Tagihan meliputi semua klaim 

dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, 

perusahaan, atau organisasi lainnya. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

Tagihan merupakan hak setiap perusahaan kepada pelanggan yang 

melakukan transaksi kredit atas jangka waktu tertentu sesuai 

perjanjian. 

Tagihan biasanya timbul dari berbagai macam sumber, tetapi 

jumlah yang terbesar biasanya timbul dari penjualan barang atau 

jasa. 

Tagihan-Tagihan yang dimiliki perusahaan dibagi menjadi dua 

kelompok: 

a. Tagihan-tagihan yang didukung dengan janji tertulis disebut 

piutang wesel. 

b. Tagihan-tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis 

disebut piutang. 

 

2.6 Tagihan Rekening Air 

Pengertian Tagihan Rekening Air 

Tagihan rekening air adalah kewajiban yang harus 

dibayarkan oleh pelanggan atas penggunaan air yang telah 

digunakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 
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2.7 Sistem Pengendalian Intern 

Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Bastian (2006 : 450) Sistem pengendalian meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  . 

Sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan 

yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk 

sistem tersebut. Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu sistem 

pengendalian intern yang baik akan berguna untuk: 

a. Menjaga aset organisasi 

b. Mengecek ketelitian dan dapat keandalan data akuntansi 

c. Mendorong efisiensi  

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Menurut Bastian (2006 : 450) Sistem pengendalian intern 

dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian internal akuntansi 

(internal accounting control) dan pengendalian internal 

administrative (internal administrative control). Pengendalian 

internal akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan 

organisasi,serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

Pengendalian internal administrative meliputi struktur organisasi, 
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metode,ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama efisiensi dan 

kepatuhan atas kebijakan pimpinan 

 

    Menjaga asset   Tujuan  

    Organisasi   Pengendalian 

        Internal 

    Mengecek ketelitian  Akuntansi 

    dan keandaan data  

 

Tujuan Pokok Sistem 

Pengendalian Intern 

 

  Mendorong efisiensi  Tujuan  

      Pengendalian  

Mendorong dipatuhinya   Intern 

  kebijakan manajemen  Akuntansi 

 

 Untuk dapat membentuk suatu sistem agar dapat berjalan 

dengan baik diperlukan elemen pokok dalam  pengendalian intern 

yang meliputi : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tegas. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan, dan 

beban. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap 

unit. 
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d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.   

Berdasarkan empat elemen pokok sistem pengawasan inter 

tersebut diatas, elemen karyawan yang bermutu merupakan elemen 

yang sangat penting dalam sistem pengendalian intern. Apabila 

karyawan kompeten dan dapat dipercaya, berbagai elemen sistem 

pengawasan intern yang lain dapat ditiadakan. Meskipun tiga 

elemen sistem pengawasan intern yang lain cukup kuat, namun jika 

dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur 

tidak akan tercipta suatu pengendalian intern yang baik. 

(Mulyadi,1988 : 129). 

 

Organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan 

wewenang secara tegas 

 

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

Unsur Pokok Sistem   

Pengendalian Intern 

Praktik yang sehat 

 

Karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggungjawabnya 
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2.8 Simbol - Simbol Dalam Pembuatan Flowchart 

Simbol Flowchart 

Flowchart disusun menggunakan simbol-simbol. Simbol ini 

dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses didalam 

program. Simbol -simbol yang dipakai antara lain: 

 

Simbol 

 

 

 

Nama 

 

Penjelasan 

 

 

 

 

 

 

Flow Direction 

symbol 

Simbol yang digunakan untuk 

menghubungkan antara simbol 

yang satu dengan simbol yang 

lain. Simbol ini disebut juga 

connecting line. 

 

 

Terminator 

Symbol 

 Simbol untuk permulaan (start) 

atau akhir (stop) dari suatu 

kegiatan  

 

 

 

 

Processing 

Symbol 

Simbol yang menunjukkan 

pengolahan  yang dilakukan 

oleh komputer. 

 

 

 

 

Manual Symbol 

Operation 

Simbol yang menunjukkan 

pengolahan  yang tidak 

dilakukan oleh komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol Input- 

Output 

 Simbol  yang  menyatakan  

proses 

Input dan output tanpa 

tergantung dengan jenis 

peralatannya 
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 Pengetikan online Memasukan data menggunakan 

perangkat online, seperti 

terminal atau komputer personal.  

 Dokumen Sebuah dokumen atau laporan. 

Dokumen atau laporan ini bisa 

merupakan hasil tulisan tangan 

maupun hasil cetakan komputer. 

 Tape magnetik Data disimpan dalam tape 

magnetik. 

 Rangkap dari 

sebuah dokumen 

Rangkap dokumen diindikasikan 

dengan pemberian nomor 

dokumen pada sudut sebelah 

kanan symbol dokumen. 

 

Gambar 5. Simbol Flowchart  
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