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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.I    PROSEDUR 

2.1.1 Pengertian prosedur. 

Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan: 

“ Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur 

dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. 

Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan 

mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain”. 

Menurut Gerald Cole, mendefinisikan: 

Prosedur merupakan sebuah urutan pekerjaan yang melibatkan 

beberapa orang dalam satu bagian yang ditata untuk menjamin adanya 

perlakuan seragam terhadap transaksi perusahaan.Prosedur berisi cara yang 

dispesifikasikan untuk untuk melaksanakan suatu aktivitas atau suatu proses. 

Prosedur dapat didokumentasikan atau tidak.Apabila prosedur 

didokumentasikan biasanya disebut prosedur tertulis atau prosedur 

terdokumentasikan Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau beberapa orang yang dilakukan bersama-sama dan dilakukan 

secara adil guna mencapai tujuan tertentu yang dilakukannya. 

 

2.1.2 Karakteristik dan Manfaat prosedur. 

a.  Karakteristik prosedur.  

Karekteristik Prosedur Berikut ini adalah beberapa karakteristik 

prosedur, diantaranya adalah:  

- Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi. 

- Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin.  

- Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.  
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- Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan 

tanggungjawab.  

- Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.  

- Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-

anggota organisasi agar tidak terjadi penyimpangan.  

 

b. Manfaat prosedur. 

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

- Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan 

dimasa yang akan datang.  

- Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya 

mengerjakan yang seperlunya saja.  

- Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus 

dipatuhi oleh seluruh pelaksana.  

- Membantu dalam usaha meningkatkan produkivitas kerja yang 

efektif dan efisien.  

- Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera 

diadakan perbaikanperbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

II.II SISTEM 

2.2.1 Pengertian sistem  

Menurut Arifin Rahman 

Arifin rahman mengatakan bahwa Sistem dalam kamus Webster New 

Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata “syn” dan “Histanai” berasal 

dari bahasa Yunani, artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Arifin 

Rahman bahwa Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat 

(Collection of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk 

satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain. 
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Menurut R. Fagen dan A.Hall 

Fagen Dan A.HAll menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu 

kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut atau 

Understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship 

between the objeck, serta hubungan antara sifat yang mereka punya (the 

relationship between their properties). 

Menurut Sumantri 

Sumantri menyatakan bahwa pengertian sistem adalah sekelompok 

bagian yang saling bekerja sama untuk menjalankan suatu maksud. Kalau 

terjadi kerusakan terhadap salah satu bagian maka sistem atau seluruh bagian 

tersebut tidak akan bisa mengeksekusi tugasnya secara total. Dengan kata lain, 

maksud yang ingin dicapai tak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem 

yang sudah terwujud akan mendapatkan gangguan. 

Secara umum, Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur 

atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki 

hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta 

memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai 

suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.  Sistem adalah 

sekelompok unsur yang erat kaitannya, berhubungan satu dengan yang lainnya 

, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.  

2.2.2 Unsur-unsur sistem 

Sistem memiliki lima unsur utama yakni : 

- Adanya kumpulan objek 

- Andanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-

elemen. 

- Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu satu 

kesatuan. 

- Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks. 

- Terdapat tujuan bersama (output) sebagai hasil akhirnya. 
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2.2.3  Ciri-ciri sistem  

Ciri – cirri sistem terbagi menjadi 8 bagian yakni : 

- Komponen sistem merupakan suatu sistem terdiri atas sejumlah 

komponen yang saling berhubungan, yang berarti saling berkerjasama 

untuk membentuk satu kesatuan. Pada komponen sistem tersebut terdiri 

atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem. 

- Batasan sistem (Boundary) merupakan batasan sistem termasuk daerah 

yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan 

lingkungan luarnya. Batasan pada sistem tersebut memungkinkan suatu 

sistem itu dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem 

menampilkan ruang lingkup atau scope pada sistem tersebut. 

- Lingkungan luar sistem merupakan lingkungan luar sistem yaitu diuar 

batas dari sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. 

Lingkungan bisa saja bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga 

dan yang tidak menguntungkan mesti dijaga dan dikendalikan, kalau tak 

akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut. 

- Penghubung sistem (interface) merupakan penghubung sistem adalah 

media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang 

lainnya. Lewat penghubung tersebut maka dapat memungkinkan 

sumber-sumber daya akan mengalir dari subsistem kepada subsistem 

yang lainnya. Output atau keluaran dari subsistem akan menjadi input 

atau masukan untuk subsistem yang lainnya lewat penghubung. 

-  Masukan sistem atau input merupakan energi yang dimasukkan pada 

suatu sistem yang bisa berupa perawatan atau maintenance input dan 

signal input atua masukan sinyal. Maintenance Input merupakan energi 

yang dimasukkan supaya sistem bisa berjalan atau beroperasi. Signal 

input merupakan energi yang telah diproses untuk memperoleh keluaran. 

Contoh, suatu sistem program komputer merupakan maintenance input 

sedangkan data yaitu signal input untuk mengolah menjadi informasi. 

- Keluaran sistem atau output merupakan hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi output yang bermanfaat dan sisa pembuangan. 
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Contoh, komputer yang menghasilkan panas termasuk sisa pembuangan, 

sedangkan informasi merupakan keluaran yang dibutuhkan. 

- Pengolah sistem merupakan suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah 

yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan 

mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Sistem akuntantsi 

akan mengolah data menjadi beberapa laporan keuangan. 

- Sasaran sistem. Suatu sistem pasti memiliki goal atau tujuan atau sasaran 

berupa objek. Sasaran dari sistem tersebut sangat menentukan masukan 

atau input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan 

dihasilkan oleh sistem 

II.III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) 

 2.3.1 Pengertian sistem informasi akuntansi (SIA) 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan 

mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang 

relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.Bodnar & Hopwood 

(2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti 

manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan 

dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan 

penggunanya. 

Menurut Mulyadi (2008) 

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. 

Dari kedua penjelaskan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan 

mengkomunikasikan informasi financial dan pengambilan keputusan yang 

relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. 
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2.3.2 Karakteristik SIA 

Menurut Mulyadi (2003), karakteristik SIA adalah sebagai berikut: 

- SIA melakasanakan tugas yang diperlukan 

- Berpegang pada prosedur yang relatif standar 

- Menangani data rinci 

- Berfokus historis 

- Menyediakan informasi pemecahan minimal 

 

2.3.3 Fungsi utama sistem informasi akuntansi (SIA) 

Fungsi utamanya adalah sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi 

secara efisien dan efektif. 

- Menangkap data transaksi pada dokumen-dokumen sumber. 

- Mencatat data transaksi kedalam jurnal-jurnal, dimana catatan 

tersebut dibuat secara kronologis dari apa yang telah terjadi. 

- Posting data dari jurnal-jurnal ke buku besar, yang menyingkat data 

dengan jenis rekening. 

b. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi 

manajemen. Dalam sistem manual, informasi ini disediakan dalam bentuk 

laporan kedalam dua kategori utama: 

- Laporan keuangan 

- Laporan manajerial 

c. Menyediakan pengendalian internal yang memadai (cukup). Memastikan 

bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal dan dapat 

dipercaya. 

- Memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan 

sesuai dengan tujuan   manajemen. 

- Mengamankan (menjaga) kekayaan organisasi/perusahaan, termasuk 

data. 
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2.3.4 Sistem informasi akuntansi (SIA) 

Sistem informasi terdiri dari 3 subsistem yaitu:  

- Sistem pemrosesan transaksi, mendukung proses operasi bisnis harian. 

- Sistem buku besar/pelaporan keuangan, menghasilkan laporan 

keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian 

pajak. 

- Sistem pelaporan manajemen, yang menyediakan pihak manajemen 

internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi 

yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, 

laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban. 

2.3.5 Simbol-simbol dalam pembuatan flowchart SIA 

Simbol-simbol ini adalah simbol yang sering digunakan dalam 

pembuatan flowchart SIA, setiap simbol memiliki kegunaan masing-masing. 

Berikut adalah simbol-simbolnya:  
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II.IV KAS 

2.4.1 Pengertian kas 

Menurut Zaki Baridwan (2003 :85) “ kas merupakan suatu alat 

pertukaran dan digunakan sebagai suatu ukuran dalam akuntansi”. Dalam 

neraca kas merupakan aktiva yang paling sering berubah.Hampir dalam setiap 

transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. 

 Standar Akuntansi Keuangan (2002: 85) memberikan pengertian 

sebagai berikut : “Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunaka 

untuk membiayai kegiatan umum perusahaan”. Yang dimaksud dengan bank 

adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas 

untuk kegiatan umum perusahaan. 

 Kas ( Cash) adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas/logam 

dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar/alat 

pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat.  

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang dimiliki oleh Bank 

Indonesia dan digunakan oleh semua orang untuk alat pembayaran semua 

transaksi yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan. 

2.4.2 Jenis dan Fungsi kas   

a. Jenis kas 

Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel pos (kiriman 

uang lewat pos;  money orders) dan deposito. Perangko bukan merupakan 

kas melainkan biaya yang dibayar di muka atau beban yang ditangguhkan. 

Pada umumnya, perusahaan membagi kas menjadi dua kelompok, yaitu :  

- Kas kecil (Petty Cash/Cash on Hand)  merupakan uang kas yang ada 

dalam brankas perusahaan yang digunakan untuk membayar dalam 

jumlah yang relatif kecil, misalnya pembelian perangko, biaya 

perjalanan, biaya telegram dan pembayaran lain dalam jumlah kecil.  

- Kas di bank (Cash in Bank) merupakan uang kas yang dimiliki 

perusahaan yang tersimpan di bank dalam bentuk giro/bilyet dan kas 

ini dipakai untuk pembayaran yang jumlahnya besar dengan 

menggunakan cek. (Hery 2014:27)  
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b. Fungsi Kas 

- Untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

- Membayar upah dan gaji karyawan. 

- Membayar supplies kantor habis pakai. 

- Untuk membayar deviden perusahaan. 

2.4.3 Sumber-sumber kas  

Penerimaan kas setiap perusahaan diperoleh dari berbagai sumber. 

Sumber-sumber tersebut yakni: perlunasan piutang, penjualan tunai, dan 

pendapatan lainnya. Penerimaan kas terjadi dengan berbagai cara seperti lewat 

pos, pembayaran langsung ke kasir, ataupun perlunasan ke bank. Sedangkan 

perusahaan akuntansi memperoleh pendapatan dari premi atau iuran wajib dari 

peserta, piutang premi dan lain-lain. 

Perusahaan asuransi juga memiliki beberapa penerimaan kas, yaitu: 

Premi kontrak jangka pendek. Piutang premi adalah tagihan premi kepada 

pemegang polis yang telah jatuh tempo.Premi yang belum jatuh tempo 

merupakan pendapatan yang merupakan bagian dari premi yang belum diakui 

sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir 

periode. 

Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak 

reasuradur berdasarkan perjanjian transaksi.selaian penerimaan premi 

reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi 

pendapatan lainnya juga berasal dari komisi reasuransi dan komisi keuntungan 

reasuransi. 

II.V PROGRAM TABUNGAN HARI TUA (THT) 

2.5.1 Pengertian program tabungan hari tua (THT) 

Tabungan hari tua (THT) merupakan suatu program yang dimiliki 

oleh PT. Taspen yang diberikan kepada suatu perusahaan yang merupakan 

iuran yang dibayarkan oleh karyawannya dan dapat digunakan sebagai bonus 

untuk karyawannya selain itu juga sebagai dana pensiun. 
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2.5.2 Tipe-tipe program Tabungan Hari Tua (THT) 

Tipe-tipe tabungan hari tua (THT) ada tiga macam yaitu: 

- Asuransi kematian peserta meninggal aktif. 

- Tabungan hari tua (THT). 

- Asuransi kematian setelah pensiun. 

II.VI PENERIMAAN KAS 

2.6.1 Pengertian penerimaan kas 

Penerimaan kas adalah kas yang diterima oleh suatu perusahaan 

dalam bentuk uang maupun surat-surat berharga yang memiliki sifat dapat 

digunakan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi-transaksi perusahaan 

yang dapat menambah kas perusahaan. 

Menurut Zaki Baridwan (2001:85) Penerimaan kas berasal dari 

beberapa sumber antaralain dari penjualan tunai, perlunasan piutang atau dari 

pinjaman. Prosedur-prosedur dari pengawasan penerimaan kas yang dapat 

digunakan antara lain: 

- Harus ditunjukan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas 

dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetorkan. 

- Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi 

pencatatan kas. 

- Diadakan pengawasan yang sangat ketat terhadapa fungsi penerimaan 

dan pencatatan kas.  

- Setiap hari harus dibuat laporan kas 
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2.6.2 Formulir dan bukti yang digunakan dalam pencatatan akuntansi 

penerimaan kas yang digunakan.  

Formulir bukti penerimaan kas: 

- Bukti kas masuk adalah kertas tanda bukti perusahaan sebagai bukti 

bahwa telah menerima uang tunai atau kas. 

- Bukti setor bank adalah kertas tanda bukti yang berasal dari penyetoran 

suatu perusahaan atau instansi ke suatu perusahaan yang mengadakan 

suatu kegiatan atau program. 

- Bukti giro pos adalah bukti yang berasal dari penyetoran kas ke 

perusahaan jasa yang  melalui giro pos yang dilakukan oleh nasabah.  

II.VII SISTEM PENERIMAAN KAS  

2.7.1 Pengertian sistem penerimaan kas. 

Penerimaan kas bisa berasal dari berbagai macam sumber yaitu dari 

penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman baik dari bank maupun dari 

wesel, setoran modal baru. Tetapi penerimaan kas perusahaan biasanya berasal 

dari 2 sumber utama : penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas 

dari piutang. Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang 

berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat 

segara digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan 

tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas 

perusahaan.  “Sumber pnerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal 

dari transaksi penjualan tunai” (Mulyadi,2003:455). Sistem penerimaan kas 

dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai. 

Sistem ini mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran 

harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan 

kepada pembeli. Setelah uang diterima baru barang kemudian diserahkan 

kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai akan dicatat oleh 

perusahaan. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 

prosedur, yaitu: 

- Prosedur penerimaan kas dari Over-the-counter Sales. 
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- Prosedur penerimaan kas dari Cash-on-delivery sales. 

- Prosedur penerimaan kas dari Credit card sales. 

 

a.1  Fungsi yang terkait. 

- Fungsi Penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menerim order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, 

dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

- Fungsi kas, di dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari 

pembeli. 

- Fungsi gudang ,fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta 

menyerahkan barang tersebut kefungsi pengiriman. 

- Fungsi pengiriman, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membungkus barang dan menyerahkan barang kepada 

pembeli dengan harga yang telah dibayarkan. 

- Fungsi akuntansi, sebagai pencatat transaksi penjualan dan 

penerimaan kas dan pembuatan laporan keuangan. 

a.2 Dokumen yang digunakan. 

- Faktur penjualan tunai. 

- Pita register kas. 

- Credit card sales slip. 

- Bill of lading. 

- Faktur penjualan COD. 

- Bukti setor bank. 

- Rekapitulasi harga pokok penjualan. 

 

a.3  Catatan akuntansi yang digunakan 

- Jurnal penjualan. 

- Jurnal penerimaan kas. 

- Jurnal umum. 

- Kartu persediaan. 

- Kartu gudang. 
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b. Sistem akuntansi dari piutang. 

Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui beberapa 

cara yaitu: 

- Melalui penagihan perusahaan. 

- Melalui Pos 

- Melalui lock-box  collection plan. 

Diantara beberapa macam cara penagihan piutang tersebut, 

penerimaan kas dari piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan 

pembayaran dengan menggunakan cek atas nama yang secara jelas 

mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran 

diatas cek.  

b.1Fungsi yang terkait 

-     Fungsi sekretariat, bertanggung jawab untuk menerima cek 

dan surat pemberitahuan melalui pos dari debitur 

perusahaan. 

-      Fungsi penagihan, untuk melakukan penaghian kepada para 

debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih 

yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

-   Fungsi kas, bertangung jawab atas penerimaan cek dari  

fungsi sekretariat atau dari fungsi penagihan. 

-   Fungsi akuntansi, sebagai pencatat penerimaan kas dari 

piutang kedalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya 

piutang ke dalam kartu piutang. 

-  Fungsi pemeriksa intern, bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan  penghitungan kas yang ada di tangan fungsi 

kas secara periodik. 

 

b.2  Dokumen yang digunakan 
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- Surat pemberitahuan. 

- Daftar surat pemberitahuan. 

- Bukti setor bank. 

- Kwitansi. 

II.IX PENGELUARAN KAS  

2.9.1 Pengertian pengeluaran kas 

Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan itu adalah untuk membayar 

berbagai macam transaksi yang ada di dalam perusahaan. Apabila pegawasaan 

terhadap kas dijalan tidak ketat, maka akan terjadi jumlah pengluaran akan 

diperbesar dan selidihnya dilgelapkan. Menurut buku (Mulyadi;2004) ada 

beberapa prosedur pengawasan yang penting adalah sebagai berikut: 

- Semua pengeluaran menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-

pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil.  

- Dibentuk kas keil yang diawasi dengan ketat. 

- Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti 

(dokumen-dokumen) yang lengkap atau dengan kata lain digunakan 

dengan sisitem voucher. 

- Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti 

pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek dan yang 

mencatat pengeluaran kas. 

- Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tentu. 

- Diharuskan membuat laporan kas harian. 

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip pengawasan intern terhadap kas 

maka akan timbul beberapa masalah yang cukup besar yaitu: mengenai 

pembentukan kas kecil, dan karena adanya rekening giro bank maka setiap 

periode perlu diadakan rekonsiliasi antara saldo kas dengan saldo menurut 

laporan bank. 

 

 

2.9.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas 
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Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengeluaran kas adalah 

sebagai berikut: 

- Pembelian penambahan aktiva tetap. Bilamana selama periode yang 

akandatang perusahaan merencanakan akan melakukan penambahan 

aktiva tetap,maka akan memperbesar pengeluaran kas.Dan juga 

demikian sebaliknya. 

- Pembayaran upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga 

kerja langsung yang akan dibayar, akan semakin besar pula 

pengeluaran kas yangakan dilakukan. Dan juga demikian sebaliknya. 

2.9.2 Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas 

- Dokumen pelengkap pengadaan dan penerimaan barang/jasa. 

Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mendukung 

Permintaan pengeluaran kas. 

- Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat dari nasabah 

kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk 

membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya 

atau kepada pemegang cek tersebut. 

- Voucher dokumen ini sebagai permintaan dari yang memerlukan 

pengeluaran kepada fungsi akuntansi untuk membuat kas keluar 

 

II.X SISTEM PENGELUARAN KAS  

Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan 

cek. Pengeluaran kas yang tidak dilakukan dengan cek (biasanya karena 

jumlahnya relative kecil), dilaksanakan dengan menggunakan dana kas kecil 

yang dilaksanakan dengan salah satu diatara dua sistem yaitu; fluctuating-

fund-balance system dan imprest system.  

 

 

 

 

2.10.1 Kebaikan dalam pengeluaran kas dengan menggunakan cek  
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Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari 

pengendalian intern berikut ini: 

- Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat 

diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada 

formulir cek. Dengan dmikian pengeluaran kas dengan cek menjamin 

diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak 

pembayar. 

- 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, yang secara periodik mengirimkan rekening 

koran bank kepada perusahaan nasabahnya. Rekening Koran bank 

inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek 

ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam 

jurnal penerimaan dan pengeluaran kas.  

- Jika sistem perbankan mengembalikan cancelled check kepada check 

issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan tambahan manfaat 

bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya 

cancelled check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima 

pembayaran. Dengan digunakannya cek dalam pengeluaran kas, 

check issuer akan menerima otomatis tanda penerimaan kas dari 

pihak yang menerima pembayaran. Cancelled check sebagai tanda 

terima pembayaran lebih andal karena di dalam endorsement terkait 

pihak bank yang merupakan pihak yang independen bagi pembayar 

maupun yang menerima pembayaran.  

2.10.2 Dokumen yang digunakan. 

- Bukti kas keluar 

- Cek 

- Permintaan cek 

 

2.10.2 Catatan akuntansi yang digunakan 
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- Jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok 

yang telah dicap “Lunas” oleh fungsi kas. 

- Register cek. Register cek merupakan bukti kas keluar yang 

diguanakn untuk mencatat utang yang timbul sedangkan register cek 

digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. 

2.10.3Fungsi yang terkait. 

- Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas  

- Fungsi kas 

- Fungsi akuntansi 

- Fungsi pemeriksa intern 
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