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BAB IV
ANALISA PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KAS

Pokok permasalahan yang akan dianalisa dalam pengendalian intern sistem
pengeluaran kas dan penerimaan kas padaProyek Redrying Tembakau adalah:
1) Analisa terhadap struktur organisasi

2) Analisa terhadap sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
3) Analisa terhadap praktikyang sehat
4) Analisa terhadap mutu karyawan

4.1. Analisa secara Umum
4.1.1. Analisa Unsur Unsur dalam Penerimaan Kas
a) A nalisa Struktur 0 rganisasi
Suatu organisasi dalam pemsahaan bisa dikatakan baik apabila memenuhi
prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus memisal1kan tbngsi-fungsi operasi, penyimpanan, akuntansi.
2. Tidak ada satu unit organisasi yang diberi tanggungjawab penuh untuk
mdaksanakan semua tahap transaksi dari awal sampai akhir.

Selama mengadakan wav..-ancara, penulis melihat bahwa perusahaan ini tidak
melaksanakan

pemisahan antar fungsi yang ada di organisasi. Misalnya tidak

dipisahnya fungsi akuntansi (dipegang urusan pembukuan) dengan fungsi penerimaan
kas (dipegang urns an keuangan). Selama ini yang menangani penerimam1 kas hanya
satu orang saja yaitu urusan keuangan. Fungsi ini melaksanakan semua tahap
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transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas dari awal san1pai akhir transmcsi.
Struktur organisasi tidak digan1barkan secara jelas adanya bawahan dari Kasi
keuangan yaitu Urusan Keuangan dan Urusan Pembukuan. Dan juga tidak
digambarkan bawahan dari Kasi Gudang yaitu Urusan Produksi dan Penerimaan Kas
dan Urusan Pengadaan.

b) Analisa Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
Catatan yang digunakan dalan1 perusahaan bempa buku penerimaan kas yang
digunakan untuk mencatat adanya kas masuk yang disusun sedemikian rupa dengan
diberikan kolom-kolom yang diperlukan dan juga tanggal serta tempat tanda tangan
bagi yang bersangkutan. Sehingga dapat diperlukan sebagai petunjuk rekening apa
saja yang hams dimasukkan dalan1 penerimaan kas. Untuk menghasilkan suatu sistem
otorisasi yang baik ada beberapa hal yang diperhatikan, an tara lain:

1. Penerimaan

kas

diotorisa'3i

oleh

fungsi

yang

ben;1:enag

dengan

cara

membubuhkan cap" Lunas"
2. Pencatatan ke dalam buku jumal diotarisasi_ oleh fungsi akuntansi dengan cara
memberikan tanda pada faktur penerimaan secara tunai.
Pemsahaa.tl ini sudal1 menerapkan sistem otorisasi ,misalnya pembubuhru1 cap
"Luna'3" pada kuitansi penerimaan tunai oleh Urusan Keuangan. Tidak ada fungsi
akuntru1si yang benar untuk mengotorisasi dan memberi ta.nda faktur masuknya kas
untuk kemudian dicatat ke dalam jurnal. Selama ini pE.>jabat yang benvenang dalam
mengotorisasinya adalah urusan keuangan (sebagai fungsi penerimaan ka'3 sekaligus
sebagai fungsi akuntru1si). Hal ini kurang benar sebab akan menyulitkru1 pimpinru1
dalam meneliti kecocokan antara buku penerimaan kas dengan buku harian.
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c) Analisa Praktik. Sehat
Suatu cara prakiik yang sehat dalam perusahaan harus rneliputi antara lain
sebagai berikut:

1. Tidak seorangpun yang rnengerjakan suatu transaksi dari a¥.>al sarnpai akhir.
2. Penggunaan alat-alat rnekanis yang dapat digunakan sebagai kecermatan
penghitungan.
3. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan pemsahaan dengan
catatannya

Sebenarnya selama ini perusahaan sudah menerapkan praktik yang sehat secara
baik, misalnya pencocokan ilsik kekayaan perusahaan dengan catatannya yang
dilak"Ukan Jangsung oleh pejabat berwenang. Dan juga tiap 15 hari atau 30 hari sekali
pimpinan melakukan pengecekan secara independen antarajurnal dengan buku harian
pemsahaan. Tetapi rna'ilih ada hal yang kurang diterapkan pemsahaan untuk
menciptakan praktik yang sehat dalam perusalman yaitu adanya orang yang
melakukan suatu transaksi dari av.'al sampai akhir, yaitu Urusan Keuangan. Bagian ini
mcnangan1 semua transaksi penerimaan
wewenang lagi.

ka~

seluruhnya tanpa ada

pendelega~ian

Urusan keuanga.n merupakan satu-satunya sistem keuangan

pemsahaan yang menangani aktifitas maosuknya kas. Dan selama ini pejabat
benvenang yang mengetahui aliran kas selain Urusan keuangan adalah pimpinan
perusahaan.
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d) Analisa Mutu Karyawan
Perusahaan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan bila karyawan yang
ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Mutu karyawan yang baik
sangat menunjang keberhasilan pemsahaan yaitu pegawai yang keahliannya I
pendidikannya sesuai dengan tanggungjav..-ab yang diberikan kepadanya

Langkah-langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalarn menghasilkan karyawan
yang baikantara lain:
1. Penerimaan Pegawai dilakukan dengan melakukan test tertulis maupun lisan.
2. Pelatihan Pegawai

dilakukan bagi karya\~lan

yang barn

diterima untuk

mengenalkan sistem ker:_ja yang ada dalam perusahaan.
3. Pemeriksaan Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pimpinan untuk mengetahui
kualitas dari pekerjllil1'1 .

. Karyavlan keuangan yang ada di pemsahaan rata-rata berpendidikan srujana
ekonomi

sedangkan

karyawan

yang

berhubungandengan

proses

produksi

berpendidikan Sarjana Teknik. Perusahaan dalam menerima karyawan dilakukan
mdalui test tertulis dru1 lisan. Pelatihan bagi karyawan bagian produksi juga
dilaksanakan. Tetapi perusahaan sudah lama tidak menerima karyawail barn, hal ini
akan menghambat regenerasi karya\ov·an sehingga sistem Penerimaan Kas yang
diterapkan perusahaan tidak berkembang. Walaupun begitu pihak perusahaan selalu
melakukan pemeriksaan pekerjaan untuk mengetahui kualitas pekerjaan yang telah
dilakukan oleh kru·yawru1nya.
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Untuk lebih jelasnya penyusun meny9:jikan hagan alir dari Sistem Penerimaan Kas
dari perusahaan ( Gambar 1 ).
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4.1.2. Analisa terhadap Unsur Unsur Pengendalian Pengeluaran Kas
a) Struktur Organisasi
Sistem pengeluaran kas yang baik hams dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Fungsi penyimpanan kas hams terpisah dari fimgsi akunt.ansi.
2. Tidak seorangpun yang melaksanakan transaksi pengeluaran kas dari awal
sampai akhir.

Transaksi pengeluaran kas yang ada di perusahaan dilaksanakan oleh fungsi
penyimpanan (bagian keuangan), sedangkan fungsi akunt.ansi daJam hal ini (urusan
pembukuan) tidak dilibatkan. Fungsi penyimpanan yang dipegang urusan keuangan
melaksanakan tal1ap transaksi pengeluaran kas dari awal sampai akhir. Struktur
organisasi yang ada tidak digambarkan secara jelas bawahan dari Kasi Keuangan ,
yaitu Urusan Keuangan dan Urusan Pembukuan setia bawahan dari Kasi Gudang,
y<~itu

Urusan Produksi & Penerimaan Pesanan Hal dan UnJSan Pengadaan. Hal diatas

tadi akan mendorong tetjadinya penyele\:vengan peugeluaran kas dan manipulasi
catatan akuntansi.

b) Analisa Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

Untuk mengasilkan sistem otorisasi ada bcberapa hal yang harus diperhatikan,
antara lain:

1. Pengeluaran kas harus diotorisasi oleh pejabat yang benvenang dengan cara
membubuhkan cap" Luna<s ".
2. Pencatatan dalam buku jurnal diotorisasi oleh :fungsi akuntansi memberikan
tanda pada faktur pengeluaran.
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Catatan yang digunakan dalan1 perusahaan berupa buku kas keluar yang
digunakan untuk mencatat adanya kas keluar yang disusun sedemikian rupa dengan
diberikan kolom-kolom yang diperlukan dan juga tanggal serta tempat tanda tangan
bagi pejabat yang memberi otorisasi. Sehingga dapat diperlukan sebagai petunjuk
rekening apa saja yang harus dimasukkan dalam pengeluaran kas.
Pemsahaan tidak melibatkan fungsi akuntansi dalam hal ini urusan pembu1."Uan
untuk mengotorisasi dan memberi tanda faktur pada kas keluar. Transaksi
pengeluaran kas dilaksanakan oleh fungsi penyimpanan (lll'usan keuangan) dengan
memberi tanda "Lunas" pada kuitansi pengeluaran tunai.

c) Analisa Praktik. Sehat
Suatu praktik yang sehat dalam perusahaan akan tercipta apabila perusahaan
menerapkan hal-hal sebagai berikut:
Tid:li~

1.

seorangpun yang mengerjakan suatu transaksi dari a\\'a] sampai akhir.

2. Penggunaan

alat

mekanis

yaugdapat

digunakan

sebagai

kecermatan

penghitungan.

3. Secru·a periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan perusaharu1 dengan
catatrumya
4. Penggunaan rekening koran bank, yang merupakan informasi dari pihak
ketiga, untuk mengecek ketelitiru1 catatan kas.
Perusahaan sebenamya menerapkan praktik yang sehat, misalnya pencocokan
fisik kekayaan perusahaan dengan catatannya yang dilakukan tiap 15 hari atau 30 hari
s,~kali

ketiga.

dan juga menggunakan rekening koran bank sebagai informasi dari pihak
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Tetapi perusahaan dalam melakukan praktik transaksi pengeluaran kas hanya
dilak--ukan oleh satu fungsi saja, yaitu fungsi penyimpanan (dipegang Urusan
keuangan). Fungsi akuntansi dalam hal ini Urusan pembukuan tidak terlibat. Hal ini
akan memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh bagian
keuangan.

d) Analisa t.erhadap Mutu Karyawan

Langkal1-langkal1 yang harus dilakukan dalam menghasilkan karywan yang baik
adalah:
1. Penerimaan pegm~.rai harus dilakukan dengan test baik lisan atau tulisan

2. Pdatihan pega\vai dilakukan pada pegmvai yang baru masuk menjadi
karyawan perusahaan.
3. Pemeriksaan peketjaan yang dilakukan pihak ptmpman untuk memeriksa
kualitas dari peker:_iaan yang selama ini telah dilakukan.

Tingkat pendidikan karym;v·an keuangan perusahaan ini rata-rata adalah sarjana
ekonomi sedangkan untuk kar)'awan bagian produksi berpendidikan Sarjana
Teknik.Dalam penerimaan karyawan perusalutan melakukan test teriulis maupun
lisan. Pemsahaan juga melakukan pelatihan untuk karyawan yang menangani
langsung proses produksi. Pemsahaar1 sudah lama tidak menerima karyavv'an baru.
Hal ini akan menghambat regenerm::i sehingga perusahaan kurang biRa menyesuaikan
dengan perkembangan sistem pengendalian yang ada
Untuk lebihjelasnya penyusun menyajikan hagan alir dari Sistem Penerimaan Kas di
pemsahaan ( Gambar 2 ).
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4.2. Usulan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas
4.2.1. Usulan terhadap Sistem Penerimaan Kas
Berdasarkan basil

analisa terhadap Sistem Penerimaan Kas, penyusun

menemukan kelemahan yang memungkinkan terjadinya ketidakakuratan pencatatan
dalam penerimaan kas, yaitu:

+ Penerimaan uang dan pembuatan kuitansi dilakukan bagian keuangan yang
sekaligus melakukan pefliumalan terhadap transaksi penerimaan kas.

Berdasarkan kelemal1at1 diatas tadi malm penyusun mengusulkan Sistem
Penerimaan Kas yang mungkin bisa diterapkan dalam pemsahaan Redrying
Tembakau Tru1jungtirto·.
1. Bagian Produksi dan Penerimaan Pesanan

Dalam kaitannya dengan sistem dan prosedur penerimaan kas, bagian penerimaan
pesananan beriugas membuat nota pesanan jasa sebru1yak dua lembru· yang
kemudian

oleh

bagian

penenmaan

pesanan

digunakan

sebagai

pertanggunjawabannya dimana lembar pertama untuk bagian keuangan, lembar ke
dua untuk dokumen.

2. Bagian Keuangru1
Dalam sistem dan prosedur penerimaan kas ba.gian keuangan mempunyai tugas
untuk menerima nota pesanan bagian penerimaan pesanan, kemudian atas dasar
nota pesar1ru1 tersebut bagiru1 keuangan akan membuat kuitansi pembayaran
rru1gkap tiga yang ditandatangani oleh keuangan sebagai bukti bahwa pesanan
tersebut telah dibayar. Berdasru·kru1 kuitansi tersebut bagiru1 keuangan akan

~~---~~-

-----
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mencatat adanya kas masuk dalam buku kas. Lembar pertama dari kuitansi
tersebut diserahkan untuk bagian pembukuan dan lembar ke dua untuk pelanggan
sebagai bukti pembayaran pengambilan barang ser1a lembar ke tiga untuk
dokumen.

3. Bagian Pembukuan

Bagian Pembukuan mempunyai tugas menerima bu1.ii kas masuk yang berupa
kuitansi yU:1g menjadi dasar dalam penjurnalan serta laporan keuangan setiap
akhir peri ode.
Untuk lebih jelasnya penyusun mencoba untuk mebuat hagan alirnya pada

gambru· 3.
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4.2.2. lJsulan Sistem Pengeluaran Kas
Berdasarkan basil analisa

t~rhadap

Sistem Pengeluaran Kas,

penyusun

menemukan kelemahan yang memungkinkan ter:_jadinya ketidakakuratan dalam
pencatatan transaksi pengeluaran kas, yaitu:

+

Pengeluaran uang dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilak'Ukan oleh satu
bagian saja, yaitu bagian keuangan (fungsi penyimpanan)

Berdasarkan kelemahan yang disebutkan diatas maka penyusun mengusulkan
Sistem Pengeluaran Kas yang mungkin bisa diterapkan dalam Perusahaan Redrying
Tembakau adalal1:
1. Bagian Pen,~adaa.n

Bagian Pengadaan membuat Surat Permintaan Pembelian (SPP) dua lembar.
Lembar pertama untuk bagian pembelian dan lembar kedua untuk arsip.
1fengirimkan lembar pertama SPP ke Bagian Pembelian, mengarsipkan lembar
kedua SPP. Kemudiru1 menerima Surat Order Pembelian dru·i bagian pembelian
sebagai pemberitallUan mengenai pesanan yang telah dilaksanakan. Kemudiru1
mencocokkan Surat Order Pembelia.n (SOP) yang telah diterima, mengarsipkan
SOP dan laporan penerimaan barru1g ke dala.m arsip.

2. Bagian Pembelian
Bagian pembelian menerima sw·at permintaan pembeliru1 dari bagian pengadaan,
kemudian

rn~;>rnbuat

Surat Order Pernbelian (SOP) sebanyak 4 lembar yang

ditru1dantangani oleh bagiru1 pembelian. Kemudian mengirimkan SOP lembru·
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pertama untuk penjual atau pemasok barang, lembar ke dua untuk bagian
pengadaan, lembar ke tiga untuk keuangan, sedang lembar keempat diarsipkan.

3. Bagian Keuangan
Bagian keuangan menerima SOP dan bukti penerimaan barang dan melakukan
pembayaran atas pembelian barang tersebut. Bagian keuangan juga menerima
kuitansi dar penjual, dan berdasarkan kuitansi terscbut bagian keuangan rnencatat
adanya pengeluaran kas. Setelal1 itu mengirim kuitansi kepada bagian pembukuan
untuk dilakukan penjurnalan.

4. Bag_ian Pembukuan

Bagian pembukuan akan menerima kuitansi dari penjual lewat bagian keuangan
kemudian menjumalnya dan tiap akhir periode membuat laporan keuangan
sehingga dapat dilihat perkembangan perusahaan tersebut.

Untuk lebih jela,

q

Ka.s bagi JH'Il.lsaham.J

penulis mencoba membuat. bagan aJir dari Sistem Pengeluaran

Gambar 4 )
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