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BAB III 

TEORI DAN PRAKTIK 

 

3.1 Tinjauan Teori 

3.1.1    Pengertian Prosedur 

Menurut Mulyadi (2017:5) prosedur adalah suatu kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departmen 

atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang - ulang.  

Menurut W.Gerald Cole dalam Zaki Baridwan (1981: 1) 

prosedur adalah suatu urut – urutan pekerjaan kerani, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun 

untuk menjamin  adanya  perlakuan  yang  seragam  terhadap  

transaksi – transaksi perusahaan yang sering terjadi. 

Dari definisi prosedur tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa prosedur adalah urutan kegian klerikal terdiri dari kegiatan 

yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku, 

jurnal, buku besar. Masing-masing prosedur memiliki hubungan 

yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak dapat di 

pisahkan satu sama lain. 

 

3.1.2 Pengertian Kas 

Berikut pengertian Kas menurut para ahli: 

1. Menurut PSAK No.2 (IAI: 2009:22) “Kas terdiri dari 

saldo kas (cash on hand) dan rekening giro setara kas 

(cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat 

likuid, berjangka waktu pendek dan dengan cepat dapat 

dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi 

resiko perubahan nilai yang signifikan”. 



31 
 

2. Menurut Harahap (2010:258), Pengertian kas adalah 

uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan 

setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat 

lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

 Setiap saat dapat ditukar menjadi kas 

 Tanggal jatuh temponya sangat dekat 

 Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan 

perubahan tingkat harga 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

definisi kas ialah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat 

mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi serta tidak memiliki 

resiko perubahan nilai yang signifikan. 

 

3.1.3 Pengertian Penerimaan Kas 

Penerimaan Kas perusahaan berasal dari dua sumber 

utama yaitu dari penjualan tunai dan dari piutang. Penerimaan kas 

dari penjualan tunai dapat berupa uang tunai credit card sale slip, 

atau cek pribadi (personal check). Penerimaan Kas dari piutang 

dapat berupa cek atau giro Bilyet Mulyadi (2001: 500), ada pula 

yang berasal dari pendapatan jasa, penagihan piutang, penerimaan 

bunga investasi, penjualan aktiva, dan berbagai sumber pendapatan 

lainnya.  

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam PSAP No.3 

mengemukakan bahwa “Penerimaan kas adalah semua aliran kas 

yang masuk ke Bendahara Umum Negara / Derah. Jadi semua 

aliran kas yang masuk kedalam suatu perusahaan, itu yang 

dinamakan sebagai Penerimaan kas”. 

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, 

dan melaporkan informasi ekonmi, untuk memungkinkan adanya 

peilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut Soermarso (2005: 5) 
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Kas didalam pengertian akuntansi didefinisikan sebagai alat 

pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat 

diterimaa sebagai suatu setoran kebank dengan jumlah sebesar 

nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat lain yang 

dapat diambil sewaktu – waktu Zaki Baridwan (2009: 5). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan 

Kas adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan 

pergerakan alat pertukaran ekonomi (kas) untuk memungkinkan 

adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut. 
 

Fungsi Penerimaan Kas 

Pada umumnya fungsi penerimaan kas pada organisasi 

perusahaan mencakup kepengurusan kas secara fisik dan 

administrative. Menurut Smith dan Skousen dalam bukunya yang 

berjudul “Intermediate Accounting” fungsi kas adalah meskipun kas 

tidak terlibat langsung dalam suatu transaksi, tetapi akan menjadi 

data untuk prngukuran dan akuntansi untuk semua bagian lain. 
 

Tujuan Penerimaan Kas 

Menurut Committee On Sponsoring Organizing (COSO) 

dalam bukunya yang berjdul “Auditing” (2017:138) mengemukakan 

tujuan kas adalah sebagai berikut : 

1. Kendalan Laporan Keuangan. 

2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut 

relevan pengendalian kas atas laporan keuangan, tanggungjawanb 

atas auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua 

bagian 
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3.1.4   Prosedur Penerimaan Kas 

Prosedur penerimaan kas di dalam perusahaan perlu 

dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat 

ataupun tidak diterimanya kas menjadi lebih kecil kemungkinannya.  

Menurut Mulyadi (2017:6) Prosedur penerimaan kas 

digunakan untuk melayani pembeli yang membayar harga barang 

sesuai yang tercantum dalam faktur penjualan tunai, prosedur ini 

dilaksanakan oleh bagian kas dengan alat bantu register kas.  

 

3.1.5   Prosedur Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai 

Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara 

mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih 

dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada 

pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang 

kemudian diserahkan kepada pembeli dan trasaksi penjualan tunai 

kemudian dicatat oleh perusahaan. 

Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem 

penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan : Mulyadi 

(2001: 455) 

1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera 

disetor ke Bank dalam jumlah penuh dengan melibatkan 

pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. 

2. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan 

melalui transaksi kartu kredit, yang melibatkan bank 

peneribit kartu kredit dalam pencatatan transaksi 

penerimaan kas. 

Prosedur penerimaan kas penjualan tunai ( Over-the 

Couter Sale) : Mulyadi (2001: 456). Dalam penjualan tunai ini, 

pembeli datang keperusahaan, melakukan pemilihan barang atau 

produk yag akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan 

kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam Over-The 
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Counter sale ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi 

(personal cek), atau pembayaran langsung dari pembeli dengan 

credit card, sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Penerimaan 

kas dari Over-the Counter sales : Mulyadi (2001 : 456) 

dilaksanakan melalui prosedur berikut ini : 

 

1. Pembelian memesan barang langsung kepada wiraniaga 

(sales person) di Bagian Penjualan. 

2. Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli, yang 

dapat berupa uang tunai, cek pribadi (personal chechk) 

atau kartu kedit. 

3. Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. 

4. Bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. 

5. Bagian Akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam 

jurnal penjualan 

6. Bagian Akuntansi mencatat penerimaan kas dari 

penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. 

 

3.1.6   Fungsi yang Terkait 

Menurut Mulyadi (2001: 462) fungsi yang terkait dalam 

sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah : 

 

1. Fungsi Penjualan 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima 

order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan 

menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas, fungsi 

ini berada di tangan bagian order penjualan. 
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2. Fungsi Kas 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas 

dari pembeli, fungsi ini berada di tangan bagian kasa. 
 

3. Fungsi Gudang 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan 

barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan 

barang tersebut ke fungsi pengiriman, fungsi ini berada di 

tangan bagian gudang. 
 

4. Fungsi Pengiriman 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus 

barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar 

harganya kepada pembeli, fungsi ini berada di tangan 

bagian pengiriman.  
 

5. Fungsi Akuntansi 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat 

transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat 

laporan pejualan, fungsi ini berada di tangan bagian jurnal 

 

3.1.7   Dokumen – dokumen yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (2001: 463) dokumen yang digunakan 

dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah : 
 

1. Faktur Penjualan Tunai 

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai 

informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai 

transaksi penjualan tunai. 
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2. Pita Register Kas (Cash Register Tape) 

Dokumen ini dihasilkan oleh fugsi kas degan cara 

mengoprasikan mesin register kas (Cash Register). Pita 

Register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang 

dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen 

pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam 

jurnal penjualan. 
 

3. Credit Card Sales Slip 

Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank 

yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada 

perusahaan (disebut merchant) yang menjadi anggota 

kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau 

jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi 

sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang 

mengeluarkan kartu kredit, untuk transaksi penjualan 

yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. 
 

 

4. Bill of Lading 

Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang 

dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan 

angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahaan 

barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. 
 

5. Faktur Penjualan COD 

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan 

COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan 

kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, 

kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan 

dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari 

pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh 

pelanggan. Tembusan faktur penjualan COD digunakan 



37 
 

oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar 

oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan 

oleh pelanggan. 
 

6. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti 

penyetoran kas ke bank. Bukti setor di buat 3 lembar dan 

diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan 

penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Dua 

lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah 

ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti 

penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan 

oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai 

oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk 

pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai 

kedalam jurnal penerimaan kas. 
 

7. Rekap Beban Pokok Penjualan 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk 

meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu 

priode (misalnya satu bulan). Data yang direkam dalam 

dokumen ini berasal dari kolom “jumlah harga” dalam 

kolom “pemakaian”. Dokumen ini digunakan oleh fungsi 

akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan 

bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang 

dijual. 
 

8. Bukti Kas Masuk 

Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa 

perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara 

tunai. 
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9. Bukti Bank Masuk 

Bukti bank masuk adalah saat atau setiap 

melakukan penerimaan transaksi dari bank, harus 

mengisi slip penyetoran yang telah disediakan oleh bank 

terlebih dahulu. 

 

3.1.8    Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (2001: 468) catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah : 
  

1. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi 

untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika 

perusahaan menjual berbagai macam produk dan 

manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis 

produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu, 

dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk setiap 

jenis produk guna meringkas informasi penjualan 

menurut jenis produk tersebut. 
 

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai 

sumber, di antaranya dari penjualan tunai. 
 

3. Jurnal Umum 

Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan 

tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk 

mencatat harga pokok produk yang dijual. 
 

4. Kartu Persediaan 

Dalam transaksi penerimaan kas dan penjualan 

tunai, kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi 

untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang 
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dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi 

akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang 

yang disimpan digudang. 
 

5. Kartu Gudang 

Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan 

akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan 

yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan 

oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam 

transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk 

mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. 

 

3.1.9    Jaringan Prosedur Penerimaan Kas Penjualan Tunai 

Menurut Mulyadi (2001:469) jaringan prosedur yang 

membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah 

sebagai berikut : 

1. Prosedur Order Pejualan 

Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima 

order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai 

untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran 

harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan 

fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang 

yang akan diserahkan kepada pembeli 

2. Prosedur Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima 

pembayaran harga barang dari pembeli dan 

memberikan tanda pembayaran (berupa pita register kas 

dan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai) kepada 

pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut 

melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari 

fungsi pengiriman. 
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3. Prosedur Penyerahan Barang 

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan 

barang kepada pembeli. 
 

4. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi melakukan 

pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal 

penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi 

juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual 

dalam kartu persediaan. 
 

5. Prosedur Penyetoran ke Bank 

Sistem pengendalian internal terhadap kas 

mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua 

kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini 

fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari 

penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. 
 

6. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat 

penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas 

berdasar bukti setor bank yang diterima dari bank 

melalui fungsi kas. 
 

7. Prosedur Pencatatan Beban Pokok Penjualan 

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat 

rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data 

yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan 

tekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi 

akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen 

sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan 

kedalam jurnal umum. 
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3.1.10  Bagan Alir Dokumen Prosedur Penerimaan Kas dari   

Over The Counter Sale 

Bagan alir dokumen (document flowchart) yaitu bagan yang 

menggambarkan aliran dokumen dalam suatu sistem informasi”. 

(Mulyadi, 2001:57). Berikut adalah bagan alir dokumen prosedur 

penerimaan kas yaitu : 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penerimaan Kas Over The Counter Sale 

 

 

Sumber : Sistem Penerimaan Kas dari Over-the Counter sale 

Mulyadi  (2001: 476) 
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3.2 Tinjauan Praktik 

3.2.1 Pengertian Prosedur Penerimaan Kas Menurut Perusahaan 

Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 
 

Prosedur penerimaan kas menurut Perusahaan Daerah 

Citra Mandiri Jawa Tengah adalah seluruh rangkaian proses 

kegiatan mengidentifikasi transaksi, mengukur, dan melaporkan 

pergerakan alat pertukaran ekonomi (kas) yang masuk dan diterima 

perusahaan untuk memungkinkan adanya kas tersebut dapat 

digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha yang di kelola oleh 

perusahaan agar tetap berjalan dan mampu meningkatkan 

pendapatan perekonomian masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. 

 

3.2.2 Fungsi yang Terkait di Perusahaan Daerah Citra Mandiri 

Jawa Tengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bagian Akuntansi dan Keuangan 

Sumber : Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah 

KASI 

KABAG AKUNTANSI 

& KEUANGAN 

DIREKTUR UMUM 

DAN KEUANGAN 

KASIR  

Unit PD. CMJT 
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Keterangan :  

1. Bagian Unit Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa 

Tengah 

Sebelumnya dari semua unit-unit usaha yang ada 

di PD. CMJT baik itu unit usaha Pangan, Pariwisata,  

Perkebunan, Percetakan, SPBU, Apotek, Pabrik Es dan 

Hotel menyerahkan laporan keuangan rutin tiap bulan ke 

PD.CMJT yang berisikan informasi besarnya pendapatan 

dan pengeluaran tiap unit. 

2.  Bagian Kasir  

Kemudian laporan keuangan tersebut diserahkan 

ke bagian kasir PD. CMJT yang bertugas untuk mencatat 

penerimaan dan pengeluaran kas dan bank, kuitansi, slip 

penyetoran, dan struk pembayaran bukti transaksi 

penjualan dan data laporan keuangan unit PD. CMJT 

tersebut. 

3.  Bagian Kasi 

Setelah itu muncul lampiran laporan keuangan 

berupa bukti kas, bukti setor bank masuk, kuitansi, 

tersebut yang di tandatangani oleh bagian kasi sebgai 

tanda penyetujuan dari penerima. 

4.  Bagian Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan 

Selanjutnya di bagian Kabag Akuntansi dan 

Keuangan, lampiran laporan keuangan yang berupa bukti 

kas, bukti bank  masuk dan kuitansi di paraf sebagai tanda 

bahwa lampiran tersebut disetujui. 

5.    Bagian Direktur Umum dan Keuangan 

Berikutnya selain dari lampiran bukti kas, bank masuk 

dan kuitansi ada juga bukti penerimaan kas di atas 

nominal Rp 10.000.000 yang disetujui oleh Direktur 

Umum dan Keuangan yaitu oleh PLT Direktur 
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3.2.3 Dokumen yang Digunakan di Perusahaan Daerah Citra 

Mandiri Jawa Tengah 
 

1.  Bukti Kas Masuk’ 

Bukti Kas Masuk merupakan dokumen milik 

Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah yang berisi 

keterangan informasi besarnya nominal uang yang masuk 

dan keterangan post jurnal Debit dan Kredit di sertai 

nomor, tanggal dan paraf bagian yang menyetujui dan 

yang menerima digunakan sebagai arsip bukti kas yang 

masuk ke perusahaan biasanya berupa pengambilan 

tabungan, terima potongan pajak pph 21, penjualan, 

pembayaran sewa, dan pengambilan cek. 
 

2. Bukti Bank Masuk 

Bukti Bank Masuk merupakan dokumen milik 

Perusda Citra Mandiri  nominal uang yang masuk ke 

rekening perusahaan  dan keterangan post jurnal Debit dan 

Kredit di sertai nomor, tanggal dan paraf bagian yang 

menyetujui dan yang menerima digunakan sebagai arsip 

bukti bank yang masuk ke perusahaan biasanya berupa 

terima setoran hasil pendapatan unit, dan PT yang 

bekerjasama dengan perusahaan. 
 

3. Kuitansi – kuitansi 

Kuitansi ini terdiri dari kuitansi setoran PPh 21, 

kuitansi angsuran pinjaman, kuitansi setoran dana kantor 

pusat, kuitansi penjualan BTA eks PK.Mayong, dan 

kuitansi pembayaran sewa lahan milik perusahaan yang 

disertai besarnya nominal uang, tanggal dan paraf dan Cap 

oleh Direktur Umum dan Keuangan. 
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4.  Cek 

Cek merupakan dokumen yang bersifat rahasia 

karena penggunaannya yang tidak bebas karena harus 

mendapat izin dan keputusan resmi dari Direksi 

Perusahaan dengan begitu uang baru bisa di cairkan oleh 

pihak bank yang harus di sertai paraf dan Cap dari Direksi 

sebagai bukti persetujuan. 
 

5.  Slip Penyetoran Bank 

Slip Penyetoran Bank ini berisi besarnya uang 

yang masuk ke rekening bank perusahaan baik itu dari unit 

maupun PT atau pihak yang bekerasama dengan 

perusahaan dan di simpan sebagai arsip. 

 

3.2.4 Metode Pencatatan di Perusahaan Daerah Citra Mandiri 

Jawa Tengah  
 

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah telah 

menerapkan pencatatan akuntansi dengan metode komputerisasi, 

dan manual, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel, mesin 

ketik dan tulis tangan. Metode ini dipilih selain untuk mengikuti 

perkembangan teknologi tapi tetap dengan adanya manual maka 

bisa dilakukan koreksi, hal ini juga dinilai dapat memberikan 

kemudahan, ketelitian, dan kecepatan dalam menyusun laporan 

keuangan. 

 

3.2.5 Catatan Akuntansi yang Digunakan di Perusahaan Daerah 

Citra Mandiri Jawa Tengah  
 

1. Jurnal Penerimaan Kas 
 

Catatan yang digunakan untuk merekap semua 

penerimaan kas dari unit - unit setiap harinya dan pada 

akhir periode direkap untuk dipertanggung jawabkan 

kepada kepala bagian keuangan. 
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2. Buku Jurnal 
 

Alat untuk mencatat transaksi – transaksi yang 

terjadi di Penerimaan kas dari unit – unit yang di 

lakukan secara kronologis ( berdasarkan urut waktu 

terjadinya) dengan menunjukan rekening yang harus di 

debet dan di kredit beserta jumlah rupiahnya masing-

masing. 
 

3. Buku Besar 
 

Merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan 

untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam 

jurnal. Buku besar juga dapat di artikan tahapan catatan 

terakhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan 

data yang sudah dikelompokan atau diklarifikasi yang 

berasal dari jurnal. 
 

4. Cara Menjurnal 
 

Jurnal Penerimaan Kas 
 

a) Jurnal pada saat transaksi pengambilan 

uang di buku besar Kas. 
 

(D) Kas                                  xxxx 

(K) Pos Silang                             xxxx 
 

b) Jurnal pada saat transaksi pengambilan uang di 

buku besar Bank. 

 

(D) Pos Silang                      xxxx 

          (K)  Bank                          xxxx 
 

c) Jurnal pada saat transaksi penerimaan pendapatan 

lain – lain. 
 

(D) Kas                                 xxxx 

   (K) Pendapatan Lain-lain        xxxx 
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      Jurnal Bank 
 

d) Jurnal pada saat transaksi penerimaan penjualan 

dari unit ke bank. 
 

(D) Bank                               xxxx 

         (K) Simpanan Unit            xxxx 
 

e) Jurnal pada saat transaksi pendapatan sewa, masuk 

ke bank 
 

(D) Bank                               xxxx 

     (K) Pendapatan Sewa            xxxx 

 

 

Setelah itu jurnal – jurnal tersebut masuk ke buku 

besar masing – masing sebagai berikut : 

 

a. Buku Besar Kas 
 

      Kas                                           Pos Silang 

                                                                 xxx                                    xxx 

 

 

 

                                                     

b. Buku Besar Bank 
 

  Pos Silang                                       Bank 

                                                                 xxx                                    xxx 
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c. Buku Besar unit ke Bank 
 

Bank                                   Simpanan Unit 

                                                                 xxx                                    xxx 

 

 

 

d. Buku Besar Pendapatan Lain-lain 
 

      Kas                                 Pendapatan Lain-lain 

                                                                 xxx                                    xxx 

 

 

 

                                                       

e. Buku Besar Bank 
 

      Bank                                    Pendapatan Sewa 

                                                                 xxx                                    xxx 

 

 

 

   

3.2.6 Prosedur Penerimaan Kas pada Perusahaan Daerah Citra 

Mandiri Jawa Tengah  
 

Prosedur : 

A. Dokumen-dokumen berikut dikirimkan setiap terjadi 

transaksi, yaitu: 

a) Untuk nilai penerimaan hasil usaha / pendapatan 

/hasil penjualan barang/jasa unit-unit usaha 

dengan nilai dibawah < Rp.10.000.000,00 pada 

setiap transaksi disahkan oleh Kepala Bagian 

Keuangan Kantor Pusat Perusahaan Daerah Citra 
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Mandiri Jawa Tengah dengan menggunakan 

kwitansi internal. 
 

Prosedur : 
 

 Untuk penerimaan diatas Rp.500.000,00 s/d dibawah 

Rp.1.000.000,00 Kantor Pusat sebagai penerima 

menyampaikan bukti penerimaan kepada unit usaha  

 Untuk penerimaan diatas Rp.1.000.000,00 s/d dibawah 

Rp.10.000.000,00 Kantor Pusat sebagai penerima 

menyampaikan bukti penerimaan kepada unit usaha. 
 

b) Untuk nilai penerimaan hasil usaha / pendapatan / 

hasil penjualan barang/jasa unit-unit usaha 

dengan nilai diatas > Rp.10.000.000,00 pada 

setiap transaksi disahkan oleh Direktur Umum 

dan Keuangan Perusahaan Daerah Citra Mandiri 

Jawa Tengah dengan menggunakan kwitansi 

internal. 

Prosedur : 
 

 Untuk penerimaan diatas Rp.10.000.000,00 Kantor Pusat 

sebagai penerima menyampaikan bukti penerimaan 

kepada unit usaha. 

Dokumen-dokumen berikut dikirimkan paling lambat 

setelah bulan bersangkutan atau bersamaan dengan laporan 

keuangan unit dengan nota dinas , yaitu: 
 

a) Untuk pelaksanaan kegiatan/unit usaha yang 

menyetorkan penerimaan kepada Kantor Pusat 

dengan jumlah hasil penerimaan dari penjulan 

barang/jasa yang tidak terpecah-pecah dengan 

dokumen sebagai berikut : 
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Prosedur : 
 

 Daftar lampiran perbandingan rencana penerimaan dengan 

realisasi penerimaan bulan bersangkutan 

 Faktur Penjualan/tanda terima penjualan 

 Bukti Setor apabila melalui transfer bank 

 Surat Setoran Pajak (SSP) untuk transaksi penyerahan 

barang/jasa kepada bendaharawan dan pemungut PPN dan 

SSP PPh pasal 22, pasal 23 untuk transaksi yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan oleh pembeli 

 Kwitansi internal (sesuai bukti setoran) yang ditanda 

tangani oleh unit usaha dan telah mendapatkan 

pengesahan manajer unit  

 Rekapitulasi penerimaan per hari  
 

b) Untuk pelaksanaan kegiatan/unit usaha yang 

menyetorkan penerimaan kepada Kantor Pusat 

dengan jumlah hasil penerimaan dari penjualan 

barang/jasa yang terpecah-pecah (secara eceran) 

dengan dokumen sebagai berikut : 

Prosedur : 
 

 Bukti setoran apabila melalui transfer bank 

 Kwitansi internal (sesuai bukti setoran) yang ditanda 

tangani oleh unit usaha dan telah mendapatkan 

pengesahan manajer unit  

 Rekapitulasi penerimaan per hari  
 

c) Untuk pelaksanaan kegiatan/unit usaha yang 

menyetorkan penerimaan kepada Kantor Pusat 

dengan jumlah hasil penerimaan dari penagihan 

piutang usaha dengan dokumen sebagai berikut: 
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Prosedur 
 

 Bukti setoran apabila melalui transfer bank. 

 Kwitansi internal (sesuai bukti setoran) yang ditanda 

tangani oleh unit usaha dan telah mendapatkan 

pengesahan manajer unit 

 Rekapitulasi penerimaan per hari  

  

3.2.7  Bagan Alir Prosedur Penerimaan Kas pada Perusahaan 

Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 

Tujuan penggunaan bagan alir dokumen dalam prosedur 

penerimaan kas  ini  atau lebih disebut dengan (Flow Chart) 

adalah untuk dapat membuat gambaran ringkas (tanpa banyak kata) 

dan dengan nyata dalam suatu bagan tentang berbagai operasi. 
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Gambar 3.3 Bagan Alir Dokumen Prosedur Penerimaan Kas Pada  

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah 

 

Sumber : Dokumen Kantor Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah 

(Flowchart) 

 

 

 


