
45 
 

23 
 

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

1.1 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan 

1.1.1 Pengertian Sistem 

Istilah sistem berasal dari bahasa “systema” (bahasa yunani) yang dapat 

diartikan keseluruhan yang terdiri daripada macam-macam bagian. Macam-

macam bagian dari sistem tersebut terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem 

merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses 

sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan 

sistem. Sistem yaitu suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2010:5). 

Sistem menurut krismiaji adalah serangkaian komponen yang  

dikoordinasikan untuk mencapai tujuan (Krismiadji, 2005:1). Mulyadi (2010:3) 

mengatakan bahwa sistem merupakan sekolompok unsur yang erat berhubungan 

satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu 

dan dibuat untuk menangani sesuatu yang secara rutin terjadi. Definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu prosedur yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya dan antara bagian yang satu dan yang lain telah 

dikoordinasikan yang dilakukan secara rutin, sehingga menghasilkan tujuan yang 

sama. 

 

1.1.2 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi sering disebut sebagai “bahasa bisnis”, atau akan lebih tepat 

jika disebut “bahasa penggambilan keputusan”, karena akuntansilah informasi 

bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Akuntansi 

merupakan suatu proses dari penggumpulan bukti-bukti dari transaksi, pencatatan, 

peringkasan, pelaporan dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada 

pihak – pihak yang berkepentingan. Akuntansi juga mempunyai peran yang besar 

bagi perusahaan yaitu dalam pengambilan keputusan baik dalam intern organisasi 
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maupun ekstern organisasi. Akuntansi merupakan sebuah kegiatan jasa yang 

bertujuan untuk menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat 

keuangan, informasi tersebut dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan 

keputusan (Suadi, 1994:2). Sedangakan (Jusup, 1997:4) menyatakan bahwa : 

Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya berupa 
organisasi perusahan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi 
tentang organisasi yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan 
perusahaan. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan intern 
organisasi (oleh manajemen yaitu orang yang diberi tugas untuk memimpin 
perusahaan), dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pihak ekstern 
organisasi (oleh investor yaitu orang-orang yang menanamkan uangnya 
dalam perusahaan untuk mendapatkan laba, oleh kreditur yaitu orang – orang 
yang memberi pinjaman kepada perusahaan dan pihak lainnya). 
 

 Reeve (2009:9) menjelaskan bahwa Akuntasi adalah suatu sistem 

informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai 

aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Definisi akuntansi  menurut  American  

Intitute  of  Certified  Public  Accountants (AICPA)  merupakan  kegiatan  jasa.  

Fungsinya adalah untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang  mempunyai  

sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam  

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif 

dari suatu keadaan (Baridwan, 2008:1). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian akuntansi adalah 

bahwa akuntansi merupakan suatu proses penggumpulan bukti–bukti transaksi, 

pencatatan, peringkasan, pelaporan dan dikomunikasikan kepada pihak–pihak 

yang berkepentingan dan data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang 

diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang  

memerlukan. Serta akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan,  

peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. 

 

1.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi merupakan gabungan dari informasi-informasi untuk 

mengolah data dalam suatu  badan  usaha dengan tujuan menghasilkan informasi-

informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam mengawasi  
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usahanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna  

memudahkan  pengelolaan  perusahaan (Mulyadi, 2010:3). 

Menurut Warren, Reeve, Fees yang diterjemahkan oleh Aria Farahwati 

(2009:234). Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan 

keuangan sebuah perusahaan. Sistem akuntansi juga dapat diartikan formulir-

formulir, catatan-catatan,  prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk 

mengolah data  mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh  

manajemen  untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, kreditur dan lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. 

Sistem akuntansi  digunakan untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, salah 

satunya adalah sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi adalah salah 

satu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh 

manajemen  dalam mengelola perusahaan (Mulyadi, 2010:11). 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem  

akuntansi adalah organisasi formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur -prosedur, 

dan alat-alat yang dikoordinasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk 

mengolah data dengan menghasilkan laporan–laporan yang diperlukan 

manajemen untuk mengawasi usahanya bagi pihak lain yang berkepentingan  

untuk mempermudah pengelolaan perusahaan. Dan sistem akuntansi merupakan  

formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang  

digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis  

dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan 

yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak–

pihak lain yang berkepentingan, kreditur dan lembaga pemerintah untuk menilai 

hasil operasi. Pengembangan sistem akuntansi baru yang lengkap mencakup 

pengembangan berbagai sistem diantaranya sistem akuntansi pokok, sistem 

akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian, dan  
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pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi 

persediaan, dan sistem akuntansi aktiva tetap. 

Sistem  akuntansi  pokok  terdiri  dari  berbagai  unsur  yaitu  :  formulir, 

jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan (Mulyadi, 2010:3).  

1. Formulir 

Menurut (Mulyadi, 2010:3) formulir merupakan dokumen yang digunakan 

untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan  

dokumen. Karena dengan formulir ini peristiwa yang sering terjadi di  

dalam organisasi direkam di atas secarik kertas. Formulir sering disebut 

dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat  

peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir  

ini data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya  

sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh formulir ini adalah faktur 

penjualan, bukti kas keluar dan cek. 

2. Jurnal 

Menurut (Mulyadi, 2010:4) jurnal merupakan catatan akuntansi pertama  

yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data  

keuangan serta data lainnya. Seperti yang telah disebutkan di atas, sumber 

informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini  

data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut  

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam  

laporan keuangan. Dalam  jurnal  ini  pula terdapat  kegiatan  peringkasan  

data, yang hasil peringkasannya kemudian diposting ke rekening yang  

bersangkutan ke dalam buku besar. Menurut (Nugroho, 2001:277) jurnal  

adalah alat perekam akuntansi yang memuat data transaksi secara 

kronologis. Berdasarkan beberapa pendapat diatas tersebut dapat  

disimpulkan bahwa jurnal merupakan alat perekam akuntansi pertama  

digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data  

keuangan dan data lainnya secara kronologis. 

 

 



27 
 

3. Buku Besar 

Menurut (Mulyadi, 2010:4) buku besar terdiri dari rekening-rekening yang  

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai 

dengan unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.  

Rekening buku besar ini disatu pihak dapat dipandang sebagai wadah 

untuk menggolongkan data keuangan, dan di lain  pihak  dapat  dipandang  

pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan  

keuangan, sedangkan menurut (Nugroho, 2001:282) buku besar  

merupakan kumpulan record yang memuat ikhtisar data keungan mengenai 

seluruh akun aktiva, pasiva, pendapatan dan biaya perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa  

buku besar adalah kumpulan record yang terdiri dari rekening-rekening  

yang memuat ikhtisar data keuangan mengenai seluruh akun aktiva,  

pasiva, pendapatan dan biaya perusahaan serta data keuangan yang telah  

dicatat sebelumnya dalam jurnal yang disesuaikan dengan unsur-unsur 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu 

Menurut (Mulyadi, 2010:4) buku pembantu dapat digolongkan dalam buku 

besar yang memerlukan rincian lebih lanjut. Buku ini terdiri dari  

rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum 

dalam rekening tertentu dibuku besar. Buku besar dan buku pembantu  

disebut juga sebagai catatan akuntansi akhir karena setelah data akuntansi  

keuangan dicatat dalam buku besar tersebut, proses akuntansi selanjutnya  

adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam  

akuntansi, sedangkan menurut (Nugroho, 2010:282) buku pembantu  

adalah kumpulan record yang merupakan rincian dari suatu akun tertentu 

dalam buku besar. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa buku 

pembantu merupakan kumpulan record yang terdiri dari rekening-rekening  
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pembantu yang merupakan rincian dari data keuangan pada suatu akun 

tertentu dalam buku besar. 

5. Laporan  

Laporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan 

keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba 

yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, 

laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang 

dibayar dan daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya (Mulyadi, 

2010:5). 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi 

adalah formulir-formulir, laporan-laporan, alat-alat pencatatan yang digunakan  

perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi dan melaporkan hasilnya berupa  

laporan keuangan yang digunakan manajemen untuk mengawasi kegiatan  

operasional perusahaan dan memudahkan dalam pengelolaan perusahaan. 

Adapun  yang menjadi tujuan dari sistem akuntansi adalah sebagai berikut: 

a.  Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

b.  Untuk  memperbaiki  informasi  yang  dihasilkan  oleh  sistem  yang sudah  

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 

informasinya. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu  

untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan  

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

d.  Untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 

 

1.1.4 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Arief (1994:9) menjelaskan kas adalah alat pembayaran yang sah di 

Indonesia dan barang-barang lain yang dapat segera diuangkan sebesar nilai 

nominalnya dan dapat digunakan untuk membayar utangjangka pendek. Kas 

merupakan aktiva yang paling likuid dan merupakan media pertukaran standar 

dan dasar pengukuran akuntansi untuk semua pos-pos lainnya menurut (Kieso, 
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2007:342). Sistem  akuntansi  penerimaan  kas  adalah  suatu  catatan  yang  

dibuat untuk  melaksanakan  kegiatan  penerimaan  uang  dari  penjualan  tunai  

atau piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan 

(Mulyadi,  2010:500).  

Pengertian penerimaan kas merupakan sumber dana atau masukan yang 

diterima perusahaan melalui bank atau langsung ke perusahaan sendriri dalam 

bentuk uang tunai maupun surat berharga yang setiap saat dapat diuangkan. 

Sistem  penerimaan  kas  yang  ada  diperusahaan  dirancang  untuk menangani  

aktivitas  sehari-hari  yaitu  transaksi  yang  berkaitan  dengan penerimaan  kas  

yang  berasal  dari  penjualan  tunai,  pelunasan  piutang dari para debitur yang 

membayar kewajibannya maupun  transaksi  lainnya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  

sistem  penerimaan kas  adalah  suatu  jaringan  prosedur  yang  dibuat  untuk  

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan khususnya transaksi penerimaan kas. 

 

1.1.5 Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan 

(pelunasan piutang dari debitur) 

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan  

yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan,  

penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa. Pendapatan menurut Reeve 

adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa 

ke pelanggan (Reeve, 2009:58). Baridwan (2008:30) menjelaskan bahwa : 

pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha 
atau perlunasan utangnya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan 
atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang 
merupakan kegiatan utama badan usaha. 

Pendapatan diakui pada saat pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa 

ditukar dengan kas atau klaim atas kas (piutang), pendapatan dapat direalisasi 

apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi 

kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui, dan pendapatan dihasilkan 

apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang yang dimiliki oleh 

pendapatan itu, yakni apabila proses menhasilkan laba telah selesai. Dari 
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penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas dari 

pendapatan yaitu suatu serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang  

dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyediaan jasa. 

 

1.2 Deskripsi Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pelunasan Piutang 

dari Debitur 

Elemen-elemen yang termasuk dalam sistem akuntansi penerimaan kas, 

pada sebuah perusahaan yang sistem akuntansi penerimaan kasnya berasal dari 

pelunasan piutang meliputi: 

1.2.1 Fungsi yang Terkait 

Pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010:487) mengenai fungsi 

yang terkait dalam penerimaan kas adalah: 

a.  Fungsi Sekretariat 

Fungsi sekretariat ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat 

pemberitahuan (remittance ad-vice) melalui pos dari para debitur 

perusahaan. 

b.  Fungsi Penagihan 

Fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan 

piutang langsung kepada debitur melalui penagih perusahaan, untuk 

melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar 

piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 

c.  Fungsi Kas 

Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari 

berbagai fungsi tersebut segera ke Bank dalam jumlah penuh. 

d.  Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dan 

berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 

e.  Fungsi Pemeriksa Intern 

Fungsi pemeriksa intern bertanggung jawab dalam melaksanakan 

perhitungan kas yang ada ditangan kas secara periodik. 
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1.2.2 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari pelunasan piutang 

menurut Mulyadi (2010:488) adalah: 

a.  Surat Pemberitahuan 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran 

yang dilakukan. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas 

keluar oleh debitur, yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh 

debitur melalui penagih perusahaan atau pos. 

b.  Daftar Surat Pemberitahuan 

Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang 

dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas 

dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, fungsi sekretariat 

bertugas membuka amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan 

cek, dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. 

c.  Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang 

diterima dari  piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan 

oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas piutang ke 

bank. 

d.  Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran uang 

mereka. Kuitansi sebagai tanda penerimaan kas dibuat dalam sistem 

perbankan yang tidak mengembalikan cancelled check kepada check 

insuer. 

1.2.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

pelunasan piutang adalah: 

a.  Buku Besar Piutang 

Catatan ini merupakan buku besar yang berisi rincian mutasi piutang 

perusahaan kepada tiap-tiap debitur. 
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b.  Jurnal Penerimaan Kas 

Catatan ini digunakan untuk mencatat adanya penerimaan kas yang berasal 

dari pelunasan para debitur. 

1.3 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 

29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari 

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 sebagai peraturan pelaksanaannya, 

maka penghasilan berupa sewa atas tanah dan atas bangunan berupa tanah, rumah, 

rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan atau 

pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, rumah toko, toko, gudang dan 

bangunan industri dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam hal ini, 

begitu penghasilan itu diterima atau diperoleh, langsung dikenai pajak dengan 

tarif pajak yang telah ditentukan. 

Karakteristik Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah :  

1. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final tidak perlu 

digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam 

penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.  

2.  Jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sendiri atau dipotong 

pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat 

dikreditkan.  

3.  Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang pengenaan Pajak Penghasilannya bersifat 

final tidak dapat dikurangkan.  

Dasar pengenaan pajak penghasilan untuk persewaan tanah dan/atau 

bangunan adalah jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan 

adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama 

dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan 

yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, 

biaya fasilitas lainnya.besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau 
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dibayar sendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 

badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10%  

(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan 

bersifat final. 

Penyewa menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada Bank persepsi atau Kantor Pos dan 

Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran 

atau terutangnya sewa. Penyewa melaporkan Pajak Penghasilan yang telah 

dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat penyewa 

terdaftar sebagai Wajib Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya 

setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.  

Dalam hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak (orang pribadi atau 

bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang bertindak sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan), maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh 

orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pihak 

yang menyewakan wajib membayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSP) Final pada Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya 

tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya sewa. Pihak 

yang menyewakan melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan 

yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. 

 

1.4 Sistem Penerimaan Kas dari Pendapatan Jasa Sewa Tanah pada PT. 

Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN yang 

bergerak pada bidang transportasi darat dan jasa, sehingga sumber utama  

penerimaan kas dari terbesar pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berasal dari 

pendapatan jasa sewa tanah yang merupakan pelunasan piutang dari debitur.  

Pengelolaan sistem akuntansi penerimaan kas dari pada  PT. Kereta Api Indonesia  

ini dilakukan dengan menggunakan sistem Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
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Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penerimaan kas dari pendapatan 

jasa sewa tanah pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang yaitu : 

 

1.4.1 Fungsi yang terkait  

Fungsi  yang  terkait  dalam  sistem  penerimaan  kas  di PT. Kereta Api 

Indonesia DAOP 4 Semarang adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi Aset 

Fungsi aset bertugas untuk melakukan pendataan pendataan aset, 

penertiban terhadap aset-aset yang dikuasai pihak lain sampai dengan aset 

siap dimanfaatkan atau disewakan kepada calon debitur oleh unit 

Pengusahaan aset. 

b. Fungsi Pengusahaan Aset 

Fungsi Pengusahaan Aset bertugas sebagai marketing / bagian yang  yang 

mengusahakan aset atau menawarkan kepada pihak lain agar tertarik 

menggunakan aset perusahaan dengan melakukan kontrak perjanjian sewa 

oleh PT KAI. 

c. Fungsi Penagihan 

Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada 

para debitur yang telah memiliki kontrak sewa berdasarkan daftar piutang 

yang ditagih, serta bertanggung jawab atas pelaporan penerimaan 

pendapatan sewa atau pemanfaatan aset. Objek penagihan yang menjadi 

pendapatan yaitu penyerahan barang/jasa dan bukan penyerahan 

barang/jasa yang meliputi : 

Tabel 3.1 Klasifikasi Objek Pendapatan 

Objek Penagihan Kode Jenis Pendapatan 

Penyerahan Jasa/Barang 

111 Jasa Angkutan Barang 

121 Jasa Periklanan 

131 Sewa Saran 

201 Sewa Halaman Parkir 

202 Sewa Tanah 
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Penyerahan Jasa/Barang 

203 Sewa Rumah Dinas  

204 Sewa Sepur Simpang 

205 Sewa Kios Stasiun 

207 Sewa Rumah/Gedung 

301 Limbah 

301 Penjualan Aktiva Tetap 

402 Jasa Kesehatan 

Non Penyerahan 

901 Permintaan deposit/uang jaminan 

902 Permintaan Penggantian 

903 
Permintaan Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran 

Sumber : PT.Kereta Api Indonesia 

 

d. Fungsi Keuangan 

Fungsi keuangan bertugas untuk memastikan pembayaran yang berasal 

dari rekening koran harian dan selanjutnya menerbitkan dokumen A8 

(bukti pembayaran) atas pembayaran termin tersebut. 

e. Fungsi Akuntansi Pajak 

Fungsi akuntansi pajak bertugas untuk melakukan jurnal memorial atas 

SPT Masa PPN pada akhir periode. 

 

1.4.2 Dokumen yang Digunakan  

Dokumen  yang  digunakan  dalam  sistem  penerimaan  kas  di PT. Kereta 

Api Indonesia DAOP 4 Semarang adalah sebagai berikut : 

a. Berita Acara 

Dokumen ini dibuat oleh Pengusahaan Aset untuk memberitahukan 

mengenai perjanjian sewa menyewa yang berisi data debitur, luas barang 

yang akan disewakan, besaran jangka waktu sewa.  

b. Permintaan Pembayaran Faktur (PPF) 

Dokumen ini dibuat oleh unit penagihan berdasarkan berita acara dan 

bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur mengenai rincian atas 
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penyewaan barang, nomor virtual account, dimana nomor tersebut 

merupakan nomor rekening yang menginduk ke rekening giro 

penampungan perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi 

pembayaran debitur, serta mengenai jatuh tempo pembayaraan. PPF ini 

kemudia dibuat 2 lembar, lembar 1 untuk debitur penyewa, dan lembar ke 

2 sebagai arsip unit penagihan. 

c. Faktur 

Dokumen ini terdiri dari 2 yaitu faktur untuk invoice dan faktur pajak, 

faktur tersebut dibuat oleh unit penagihan yang merupakan bukti para 

debitur telah melakukan pembayaran utang mereka. Faktur dicetak 

sebanyak 3 lembar, lembar 1 beserta permintaan pembayaran faktur 

diserahkan kepada debitur, lembar 2 diserahkan kepada unit akuntansi 

pajak sebagai arsip SPT masa PPN, dan untuk lembar ke 3 sebagai arsip 

unit penagihan. 

d. Daftar Surat Pemberitahuan 

Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang 

dibuat oleh unit penagihan.  

e. Bukti Setor Bank 

Dokumen ini dibuat sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari 

piutang ke bank.  

 

1.4.3 Catatan yang Digunakan  

Catatan akuntansi yang digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 

Semarang dalam sistem penerimaan kas adalah sebagai berikut : 

a. Jurnal penerimaan kas 

Jurnal  penerimaan  kas  digunakan  oleh  bagian  akuntansi  untuk 

mencatat penerimaan kas tetapi di perusahaan ini sudah menggunakan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan pada Tabel 3.2, 

berikut jurnal standar di dalam SAP : 
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Tabel 3.2 jurnal pendapatan sewa tanah pada saat faktur terbit 

Debet/ 

Kredit 

Nomor 

Akun 

Nama  

Akun 

Proses 

Kliring 

(PC) 

Business 

Area  

(BA) 

Cost 

Centre 

(CC) 

Debet 11xxxxxxxx Piutang terkait - BA terkait - 

Kredit 218xxxxxxx Pendapatan 

diterima dimuka 
- 

BA terkait 
- 

Kredit 2137010010 PPN Keluaran - BA terkait - 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

 

Tabel 3.3 jurnal penyesuaian saldo pendapatan diterima dimuka 

Debet / 

Kredit 

Nomor 

Akun 

Nama 

 Akun 

Proses 

Kliring 

(PC) 

Business 

Area  

(BA) 

Cost 

Centre 

(CC) 

Debet 218xxxxxxx Pendapatan 

diterima dimuka 
- 

BA terkait 
- 

Kredit 3xxxxxxxxx Pendapatan - BA terkait - 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

b. Penyesuaian saldo pendapatan diterima di muka 

Dokumen penagihan yang meliputi periode penyerahan jasa lebih dari 1 

bulan, tidak boleh diakui pendapatan keseluruhan bulan diterbitkannya 

dokumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian saldo pendapatan 

diterima dimuka setiap periode akuntansi. Berikut perhitungan pendapatan 

per bulan sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Perhitungan Penyesuaian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka 

 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Keterangan : 

N    = masa berakhir kontrak  n   = tanggal faktur 
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c. Laporan harian 

Laporan harian ini mencatat jumlah penerimaan kas selama sehari pada 

PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang atas pembayaran sewa. 

Penerimaan kas yang berasal dari piutang akan tercantum dalam laporan  

harian kas dari. 

 

1.4.4 Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan Kas  

Sistem  akuntansi  merupakan  proses  kegiatan  dari  formulir, catatan  dan  

laporan yang dikoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan yang  

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan PT. Kereta Api 

Indonesia DAOP 4 Semarang. Prosedur pencatatan piutang atas pendapatan sewa 

pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang sudah menggunakan sistem 

SAP, berikut alur prosedurnya : 

1. Unit Aset 

a. Unit ini bertanggung jawab atas pendataan aset yang berupa tanah yang 

berada di DAOP 4 Semarang, dan menelusuri latar belakang atau sejarah 

dan kebenaran apakah aset-aset tersebut benar milik PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang. Unit inilah yang bertugas 

menggali dan menemukan dimana saja aset-aset PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 4 Semarang untuk kemudian dilakukan penertiban atau 

penyelamatan aset siap dimanfaatkan atau disewakan kepada calon 

debitur. Aset yang dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP 4 Semarang yaitu meliputi dari wilayah Tegal hingga wilayah 

Bojonegoro. Dari hasil pemanfaatan aset untuk disewakan kepada debitur 

bisa menjadi penyumbang terbesar pendapatan untuk perusahaan. 

2. Unit Pengusahaan Aset 

a. Unit ini bertanggung jawab untuk mengusahakan aset atau menawarkan 

kepada pihak lain agar tertarik menggunakan aset perusahaan dengan 

melakukan kontrak perjanjian sewa oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 4 Semarang. 
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b. Unit ini juga bertanggung jawab atas pembuatan nota dinas / berita acara 

yang berisi perjnajian antara pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP 4 Semarang dengan penyewa (debitur) yang berisikan latar belakng 

penyewa, total nilai sewa, masa pemanfaatan untuk menyewa. Unit ini 

membuat surat nota dinas berdasarkan atas daftar piutang yang ditagih ke 

debitur, dan surat tagihan tersebut diberikan kepada bagian penagihan.  

3. Unit Penagihan 

a. Unit ini bertanggung jawab atas tagihan angsuran para peminjam dan  

mengingatkan apabila sudah dekat dengan tanggal pembayaran angsuran  

yang telah disepakati bersama dengan menerbitkan G.215 atau biasa 

disebut permintaan pembayaran faktur yang sebelumnya dalam 

penginputan menggunkan aplikasi penagihan. 

b. Unit ini bertanggung jawab atas penjagaan dokumen-dokumen yang 

mengenai tentang sewa menyewa, karena apabila sewaktu waktu 

diperlukan untuk pengauditan, dokumen tersebut ada, dan penjagaan ini 

juga berguna untuk menandai siapa saja debitur yang telah melunasi atas 

sewa tersebut. 

c. Unit  ini  juga  bertanggung  jawab  atas  penerimaan angsuran  yang  

ditagih,  penerimaan  angsuran  yang  ditagih tersebut  diberikan  kepada  

bagian  keuangan  dengan  tanda  bukti setor yang telah ditanda tangani 

kedua belah pihak. 

4. Unit Keuangan 

a. Unit ini bertanggung jawab untuk  menerima tanda bukti setor atas 

penerimaan angsuran oleh debitur dan menerbitkan dokumen A.8 (bukti 

pembayaran). 

b. Unit ini bertanggung jawab untuk membantu dan mencocokkan  

berdasarkan rekening koran dari bukti pembayaran yang digunakan pada 

PT. Kereta Api indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang yang nantinya akan  

dijadikan sebagai landasan pembuatan laporan keuangan 

c. Unit ini juga bertanggung jawab apabila ada jaminan/deposit  yang harus 

dikembalikan berdasarkan konfirmasi dari unit Pengusahaan Aset, maka 
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akan diterbitkan dokumen B.15 atas pengembalian tersebut (langsung 

transfer). 

5. Unit Akuntansi-Pajak 

a. Unit ini bertanggung jawab untuk merekam dan mencatat penerimaan kas 

atas pendapatan yang diterima baik itu harian maupun bulanan sehingga 

berkurangnya piutang perusahaan. 

b. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencocokkan / merekonsiliasi data 

pendapatan yang diterima dengan data dari unit penagihan. 

c. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk melakukan jurnal memorial atas 

SPT Masa PPN berdasarkan faktur dari unit penagihan dan melakukan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 

Ayat 2. 

 

1.4.5 Pengendalian Intern Sistem Penerimaan Kas  

Unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Kereta Api 

Indonesia DAOP 4 Semarang dalam sistem penerimaan kas atas jasa sewa tanah 

yaitu : 

1. Organisasi 

a. Unit akuntansi terpisah dari unit penagihan. Untuk menghindari 

kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan  

yang dilakukan oleh karyawan. Jika unit akuntansi digabungkan dengan  

unit penagihan, timbul kemungkinan unit penagihan menggunakan kas 

yang diterima dari debitur untuk kepentingannya sendiri dan menutupi 

kecurangan tersebut dengan memanipulasi catatan piutang kepada debitur. 

b. Jumlah kas yang diterima dari transaksi penerimaan kas disetor seluruhnya  

ke bank pada hari yang samaatau hari kerja berikutnya. Penyetoran kas 

yang diterima dilakukan dengan segera. Apabila penerimaan kas pada saat  

kantor  hampir tutup, kas yang diterima akan disetorkan pada esok harinya. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

a. Unit penagihan melakukan penagihan berdasarkan dasar daftar piutang 

yang telah jatuh tempo yang telah dibuatnya. 
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b. Dokumen yang digunakan dalam transaksi baik saat memberikan surat 

tagihan kepada debitur maupun pelunasan, telah memenuhi prinsip 

perancangan formulir yaitu: 

- Pemanfaatan tembusan atau copy surat tagihan digunakan untuk 

mengurangi pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. 

- Perancangan surat tagihan telah dibuat sederhana dan ringkas, hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari pencatatan data yang tidak perlu.  

- Pencantuman nama, alamat dan logo perusahaan telah digunakan, hal 

ini untuk memudahkan pihak luar mengidentifikasi asal surat tagihan 

tersebut. 

- Pencantuman nomor urut  yang telah digunakan dalam surat tagihan, 

hal ini dilakukan untuk mengawasi pemakaian surat tagihan tersebut 

dan memudahkan pengecekan jika terjadi kesalahan atau 

penyelewengan. 

3. Praktik yang Sehat 

a. Sudah mempunyai bagan struktur organisasi yang tertulis sehingga telah 

jelas adanya garis wewenang, tanggung jawab serta pembagian kerja 

dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat berjalan dengan cukup baik. 

b. Adanya pemeriksaan secara mendadak dari orang pusat kepada orang yang 

dibawahinya. 

c. Terdapat unit pengawas independen yang melakukan pengecekan secara 

mendadak. 

d. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada dengan 

menurut catatan. 

 

1.4.6 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas atas Jasa Sewa Tanah pada PT. 

Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang 

Berikut merupakan bagan alir Sistem Penerimaan Kas atas Jasa Sewa 

Tanah yang akan dijelaskan pada Gambar 3.1-3.5 yang terbagi dari unit aset, unit 

penggusahaan aset, unit penagihan, unit keuangan, unit kauntansi-pajak, dan 

debitur. 
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  Unit Aset                  Unit Pengusahaan Aset   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas Dari Pendapatan Sewa Tanah 

Sumber : Data primer, yang diolah 

2Mulai 

Pendataan 

Aset dan 

diberlakukan 

penertiban 

Dokumen Aset  

Dokumen Aset 

Copy Kontrak 

Perjanjian 

Input Sistem 

Pengusahaan Aset 

Database 

PA 

T 

Nota Permohonan 

Pembayaran 

3 

perjanjian yang 

berisi Latar 

belakang debitur, 

total nilai sewa 

dan termin 

pembayaran   

2 

Kontrak Perjanjian 

N 

1 

1 
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     Unit Penagihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPD: Daftar Piutang Debitur 

 

Gambar 3.2 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas Dari Pendapatan Sewa Tanah 

(lanjtutan) 

Sumber : Data primer, yang diolah 

Input menggunakan Rail 

Document System 

SP    2 

SP    1 

N 
7 

6 

Tidak 

Ya 

Input Sistem 

Aplikasi 

Penagihan 

8 

N 

3 

Membuat PPF 

Nota Permohonan 

Pembayaran / DPD 

PPF    2 

PPF                1 

Jurnal Invoice 

Faktur    3 

Faktur    2 

Faktur                1 

LUNAS 

Input Sistem Aplikasi 

Penagihan 

4 
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       Debitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PPF  : Permintaan Pembayaran Faktur 

 SP : Surat Peringatan 

Gambar 3.3 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas Dari Pendapatan Sewa Tanah 

(lanjutan) 

Sumber : Data primer, yang diolah

2 4 

Copy Kontrak 

Perjanjian 

PPF    1 

Melakukan  

Pembayaran 

Slip Pembayaran 

5 

6 

Faktur                1 8 

SP                      1 

N 

N 
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  Unit Keuangan                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas Dari Pendapatan Sewa Tanah 

(lanjutan) 

Sumber : Data primer, yang diolah 

Pemeriksaan 

Rekening Koran 

dan Memastikan 

pembayaran 

Standar Akuntansi 

Pemerintah 

Jurnal Penerimaan 

Kas Kompensasi 

N 

Jurnal Penerimaan 

Kas Pengembalian 

Pengembalian 

Jaminan Sewa 

Surat Permintaan 

Pembayaran  

N 
Selesai 

Kembali 

5 

Slip Pembayaran                   

Ya 

Kompensasi 

Tidak Deposit? 
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Unit Akuntansi-Pajak 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bagan Alir Sistem Penerimaan Kas Dari Pendapatan Sewa Tanah 

(lanjutan) 

Sumber : Data primer, yang diolah 

7 

Faktur    2 

Standar Akuntansi 

Pemerintah 

Jurnal SPT Masa 

Faktur    2 

Jurnal SPT Masa 

N 

Membayar pajak ke 

bank/kantor pos paling 

lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya, melaporkan 

pemotongan dan 

penyetoran pajak  

penghasilan  yang terutang 

ke KPP  paling 

lambattanggal 20 bulan 

takwin  berikutnya. 
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Berikut merupakan penjelasan dari bagan alir sistem akuntansi penerimaan 

kas dari pendapatan sewa tanah pada PT. Kereta Api Indonesia: 

1. Unit Aset 

a. Melakukan pendataan aset daerah operasi 4 Semarang yaitu mulai dari 

daerah Tegal sampai daerah Bojonegoro. 

b. Penertiban terhadap aset–aset yang dikuasai pihak lain kemudian 

melakukan penjagaan terhadap aset yang berhasil diselamatkan. 

c. Aset siap dimanfaatkan atau disewakan kepada calon debitur oleh unit 

Pengusahaan Aset.  

2. Unit Pengusahaan Aset 

a. Tahap Pertama 

1. Mengusahakan aset atau menawarkan kepada pihak lain agar tertarik  

menggunakan aset perusahaan. 

2. Apabila telah disetujui pihak Penggunaan Aset melakukan perjanjian 

kontrak kepada pihak debitur. Kemudian copy kontrak perjanjian 

dikirimkan ke debitur. 

3. Melakukan penginputan data dari perjanjian ppenyewaan tersebut yang 

berisi latar belakang debitur, luas tanah yang disewa, total nilai sewa, 

termin pembayaran, dll. 

4. Mencetak nota permohan pembayaran / berita acara agar biar dapat 

dibuatkan permintaan pembayaran faktur oleh unit Peangihan dan 

mengakui sebagai pendapatan. 

b. Tahap Kedua 

1. Melakukan penggusuran atas lahan yang disewa oleh pihak debitur 

yang berdasarkan dari surat peringatan pertama,surat peringatan kedua, 

surat peringatan ketiga dan perjanjian negoisasi debitur. 

3. Unit Penagihan 

a. Tahap Pertama 

1. Membuat permintaan pembayaran faktur kepada debitur berdasarkan 

nota permohonan pembayaran / nota dinas, dengan menggunakan 
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aplikasi penagihan. Perlu diketahui apabila pihak penyewa / debitur 

merupakan Wajib Pajak Badan perlu dilakukan pengecekan / 

pencocokan NPWP dengan melihat lewat situs internet terkait NPWP 

dengan berita acara, agar terhindar kesalahan yang mengakibatkan 

fatal. 

2. Surat Permintaan Pembayaran Faktur (PPF) tersebut berisi mengenai 

rincian total nilai sewa beserta nomor Virtual Account (VA) yang 

merupakan nomer rekening yang memudahkan debitur untuk 

melakukan pembayaran. Surat PPF ini dicetak 2 lembar, lembar 

pertama diberikan kepada pihak debitur yang dikirim melalui via pos 

dan lembar kedua digunakan untuk arsip. 

3. Melakukan penjagaan atas Surat PPF apabila surat tersebut dilakukan 

sewaktu-waktu baik dibuat penjagaan lewat data komputer maupun di 

kumpulkan manual. 

b. Tahap Kedua 

1. Menerima uang tunai yang berasal dari debitur untuk pembayaran 

penyewaan tersebut dan melakukan pencetakan faktur / invoice yang 

berisikan total tagihan beserta pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang 

mengenai sewa tanah dan penginputannya melakukan sistem aplikasi 

penagihan.  

2. Setelah penginputan dilakukan secara otomotasi software SAP akan 

langsung menjurnalnya. 

3. Faktur ini dicetak sebanyak 3 lembar lembar pertama diberikan kepada 

debitur, lembar kedua diperuntukkan untuk pihak akuntansi sebagai 

arsip SPT, sedangkan untuk lembar ketiga sebagai arsip unit 

penagihan. Berikut merupakan jurnalnya : 

 

Piutang    xxx 

      Pendapatan Diterima Dimuka  xxx 

      PPn Keluaran    xxx 
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4. Menyetorkan uang tunai tersebut kepada bank, jika debitur melakukan 

pembayarannya langsung datang ke kantor. 

c. Tahap ketiga 

1. Menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP) kepada debitur apabila 

pihak debitur tidak melakukan pembayaran dari tagihan sampai jatuh 

tempo yang diberikan. Dalam pembuatan SP ini menggunakan aplikasi 

Rail Document System (RDS), Surat Peringatan akan dikirimkan 

kepada debitur terhitung 15 hari setelah jatuh tempo yang telah 

dilakukan dan jatuh tempo pembayaran yang dilakukan debitur yaitu 

15 hari terhitung setelah surat peringatan pertama diterbitkan. 

2. Meneribitkan surat peringatan kedua apabila debitur  belum melakukan 

pembayaran, jangka waktu penertiban untuk surat peringatan pertama 

ke surat peringatan kedua yaitu 1 bulan. Pihak debitur diberikan 

tenggang waktu 15 hari untuk melunasinya 

3. Menerbitkan surat peringatan ketiga apabila debitur masih belum 

melakukan pembayaran atas tagihan baik berupa permintaan 

pembayaran faktur, surat peringatan pertama, dan surat peringatan 

kedua. Jangka waktu penertbitan surat peringatan kedua ke surat 

peringatan ketiga yaitu 1 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo 

surat peringatan kedua. Sedangkan jangka waktu debitur untuk 

melunasinya diberikan tenggang waktu 15 hari. 

4. Apabila debitur masih belum melunasi pembayaran terkait sewa 

tersebut maka unit penagihan, unit pengusahaan aset, dan unit hukum 

mendatangi pelanggan untuk memastikan penyelesaian piutang dengan 

cara pelanggan membuat surat pernyataan kesanggupan bayar atau 

pelanggan dan perusahaan membuat berita acaraa pengakhiran 

perjanjian.  

5. Apabila setelah jatuh tempo debitur lagi-lagi belum melakukan 

pembayaran, maka berkas nota permohonan pembayaran / nota dinas 

akan dikembalikan lagi ke unit Pengusahaan Aset untuk ditindak 

lanjuti. 
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4.  Unit Keuangan 

a. Tahap pertama 

1. Memeriksa rekening koran harian dan memastikan pembayaran yang 

dilakukan oleh debitur. 

2. Membuat bukti penerimaan kas berdasarkan hasil dari perbandingan 

antara surat tagihan dengan daftar piutang yang ditagih ke debitur 

tersebut. 

b. Tahap kedua 

1. Apabila debitur melakukan wanprestasi atas sewa, maka deposit 

tersebut akan dikompensasikan sebagai kompensasi atas kerugian. 

Jurnal atas kompensasi kerugian yaitu : 

  Bank Virtual Account   xxx 

  2113020010 (Deposit)  xxx 

        Piutang     xxx 

c. Tahap ketiga 

1. Apabila debitur tidak melakukan wanprestasi maka deposit/ jaminan 

akan dikembalikan berikut merupakan jurnal pengembalikan : 

  Bank Virtual Account   xxx 

             Piutang     xxx 

 

 

5. Unit Akuntansi-Pajak 

1. Setelah menerima faktur atas pembayaran oleh debitur, maka unit 

akuntansi-pajak mengcopy untuk diserahkan ke unit pajak kantor pusat/ 

asmen keuangan/ asmen pajak entetias terkait pengakuan 

pendapatan/pendapatan diterima dimuka. 

2. Kemudian unit akuntansi-pajak melakukan perhitungan atas pajak 

pengahasilan pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tersebut. Membayar pajak ke 

bank/kantor pos paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, melaporkan 

pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke Kantor 

Pelayanan Pajak  paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya.  
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3.6 Pembahasan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Pendapatan  

Jasa Sewa Tanah pada PT. Kereta Api Indonesia 

Sistem akuntansi penerimaan kas dari pendapatan yang diterapkan di PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang sangatlah sederhana. Hal ini  

dapat dilihat balam bagian-bagian yang membentuk sistem, dokumen yang  

digunakan, catatan akuntansi yang digunakan sudah menggunakan SAP yang 

kemungkinan kecil untuk terjadinya kesalahan, prosedur yang digunakan serta  

pengendalian inten yang diterapkan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari  

pendapatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sistem akuntansi 

penerimaan kas pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang 

sudah cukup baik,  hal ini bisa dilihat dari bagian-bagian yang terkait, dokumen  

yang digunakan, catatan akuntansi yang dihasilkan, jaringan prosedur dan unsur 

pengendalian internnya. Bagian yang terkait pada sistem akuntansi penerimaan 

kas dari pendapatan pada  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang 

meliputi: fungsi aset, fungsi Pengusahaan Aset, fungsi penagihan, fungsi  

keuangan dan fungsi  akuntansi-pajak.  Pada  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP 4 Semarang ada perangkapan fungsi, yaitu fungsi penagihan yang 

melakukan kegiatan yang dimulai dari daftar piutang yang ditagih kepada debitur 

kemudian fungsi ini juga melakukan kegiatan penerimaan pembayaran dari 

debitur atas pelunasan menyewa tanah. Sehingga tidak menutup kemungkinan 

akan menimbulkan dampak yang buruk yang bisa saja terjadi kesalahan saat 

penginputan data. 

Penyebab terjadinya perangkapan fungsi tersebut dikarenakan  PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang kekurangan karyawan terlebih untuk 

fungsi penagihan yang hanya terdiri dari 6 orang, 4 orang melakukan kegiatan ke 

lintas atau bisa disebut melakukan penaghihan langsung mendatangai ke debitur, 

sedangkan sisanya melakukan kegiatan dari mulai pembuatan Permintaan 

Pembayaran Faktur (PPF), menerbitkan faktur, membuat penjagaan apabila 

sewaktu-waktu dibutuhkan untuk hal pengecekan, hingga penerbitan Surat 
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Peringatan (SP). Sehingga penambahan untuk administrasi di fungsi penagihan 

agar memperkecil hal – hal yang tidak diinginkan. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada  

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang yaitu : berita acara, 

permintaan pembayaran faktur, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank.  

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari 

pendapatan  pada  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang yaitu  :  

jurnal penerimaan  kas,  jurnal penyesuaian saldo pendapatan  dan  laporan  harian  

kas. Jurnal penerimaan  kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari pelunasan piutang sehingga berkurangnya piutang para 

debitur.  

Prosedur sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang adalah  sebagai  berikut  :  unit aset 

melakukan pendataan atas aset yang berupa tanah daerah operasi 4 Semarang 

yaitu mulai dari daerah Tegal sampai daerah Bojonegoro. Kemudian penertiban 

terhadap aset–aset yang dikuasai pihak lain kemudian melakukan penjagaan 

terhadap aset yang berhasil diselamatkan hingga aset siap dimanfaatkan atau 

disewakan kepada calon debitur oleh unit Pengusahaan Aset. Unit Pengusahaan 

Aset mengusahakan aset atau menawarkan kepada pihak lain agar tertarik  

menggunakan aset perusahaan apabila telah disetujui, unit penggunaan aset 

melakukan perjanjian kontrak kepada pihak debitur. Selanjutnya unit 

Pengusahaan Aset melakukan penginputan data dari perjanjian penyewaan 

tersebut yang berisi latar belakang debitur, luas tanah yang disewa, total nilai 

sewa, termin pembayaran, dll dan mencetak nota permohan pembayaran / berita 

acara agar biar dapat dibuatkan permintaan pembayaran faktur oleh unit 

Peangihan dan mengakui sebagai pendapatan. Jika debitur melakukan wanprestasi 

maka unit Pengusahaan Aset melakukan penggusuran atas lahan yang disewa oleh 

pihak debitur yang berdasarkan dari surat peringatan pertama, surat peringatan 

kedua, surat peringatan ketiga dan perjanjian negoisasi debitur. 

Unit Penagihan membuat permintaan pembayaran faktur kepada debitur 

berdasarkan nota permohonan pembayaran/nota dinas, dengan menggunakan 
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aplikasi penagihan. Perlu diketahui apabila pihak penyewa / debitur merupakan 

Wajib Pajak Badan perlu dilakukan pengecekan / pencocokan NPWP dengan 

melihat lewat situs internet terkait NPWP dengan berita acara, agar terhindar 

kesalahan yang mengakibatkan fatal. Surat permintaan pembayaran faktur (PPF) 

ini dicetak 2 lembar, lembar pertama diberikan kepada pihak debitur yang dikirim 

melalui via pos dan lembar kedua digunakan untuk arsip. Unit penagihan 

menerima uang tunai yang berasal dari debitur untuk pembayaran penyewaan 

tersebut dan melakukan pencetakan faktur / invoice yang berisikan total tagihan 

beserta pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang mengenai sewa tanah dan 

penginputannya melakukan sistem aplikasi penagihan. Faktur ini dicetak 

sebanyak 3 lembar lembar pertama diberikan kepada debitur, lembar kedua 

diperuntukkan untuk pihak akuntansi sebagai arsip SPT, sedangkan untuk lembar 

ketiga sebagai arsip unit penagihan. Menyetorkan uang tunai tersebut kepada 

bank, jika debitur melakukan pembayarannya langsung datang ke kantor. Unit 

penagihan menerbitan Surat Peringatan Pertama (SP) kepada debitur apabila 

pihak debitur tidak melakukan pembayaran dari tagihan sampai jatuh tempo yang 

diberikan. Surat Peringatan akan dikirimkan kepada debitur terhitung 15 hari 

setelah jatuh tempo yang telah dilakukan dan jatuh tempo pembayaran yang 

dilakukan debitur yaitu 15 hari terhitung setelah surat peringatan pertama 

diterbitkan. Unit penagihan Meneribitkan surat peringatan kedua apabila debitur  

belum melakukan pembayaran, jangka waktu penertiban untuk surat peringatan 

pertama ke surat peringatan kedua yaitu 1 bulan. Pihak debitur diberikan tenggang 

waktu 15 hari untuk melunasinya. Unit penagihan akan menerbitkan surat 

peringatan ketiga apabila debitur masih belum melakukan pembayaran atas 

tagihan baik berupa permintaan pembayaran faktur, surat peringatan pertama, dan 

surat peringatan kedua. Jangka waktu penertbitan surat peringatan kedua ke surat 

peringatan ketiga yaitu 1 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo surat 

peringatan kedua. Sedangkan jangka waktu debitur untuk melunasinya diberikan 

tenggang waktu 15 hari. 

Apabila debitur masih belum melunasi pembayaran terkait sewa tersebut 

maka unit penagihan, unit pengusahaan aset, dan unit hukum mendatangi 
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pelanggan untuk memastikan penyelesaian piutang dengan cara pelanggan 

membuat surat pernyataan kesanggupan bayar atau pelanggan dan perusahaan 

membuat berita acaraa pengakhiran perjanjian. Apabila setelah jatuh tempo 

debitur lagi-lagi belum melakukan pembayaran, maka berkas nota permohonan 

pembayaran / nota dinas akan dikembalikan lagi ke unit Pengusahaan Aset. Unit 

Keuangan melakukan pemeriksaan melalui rekening koran antara rekening bank 

dengan faktur/invoice dengan menggunakan SAP. Jika debitur melakukan 

wanprestasi atas sewa, maka deposit tersebut akan dikompensasikan sebagai 

kompensasi atas kerugian. Untuk debitur yang tidak melakukan wanprestasi maka 

deposit/ jaminan akan dikembalikan. Setelah menerima faktur atas pembayaran 

oleh debitur, maka unit akuntansi-pajak mengcopy untuk diserahkan ke unit pajak 

kantor pusat/ asmen keuangan/ asmen pajak entitas terkait pengakuan 

pendapatan/pendapatan diterima dimuka. Kemudian unit akuntansi-pajak 

melakukan perhitungan atas pajak pengahasilan pasal 4 ayat (2) atas penyewaan 

tersebut. Membayar pajak ke bank/kantor pos paling lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya, melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang 

terutang ke Kantor Pelayanan Pajak  paling lambat tanggal 20 bulan takwin 

berikutnya. 

Perlu diketahui pendapatan di unit penagihan diakui, dicatat, dan disajikan 

dalam laporan keuangan apabila debitur telah melakukan pembayaran atas sewa 

tanah tersebut. Sedangkan pendapatan menurut unit Pengusahaan Aset yaitu 

pendapatan dapat diakui jika telah melakukan perjanjian kesepakatan kepada 

debitur atau setelah membuat berita acara. Keberhasilan unit penagihan adalah  

ketika banyaknya debitur yang telah mempunyai kontrak sewa dan 

pembayarannya sesuai kontrak dengan tepat waktu. Pembayaran dari debitur akan 

mengakibatkan berkurangnyn saldo piutang atas sewa. Berikut merupakan hasil 

kinerja unit penagihan dari pendapatan sewa tanah untuk tahun 2015. 
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Tabel 3.5 Hasil Kinerja Unit Penagihan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 4 Semarang untuk tahun 2015 

Uraian 
Peneribitan 

PPF (Rp) 

Presentase 

PPF 

Bukti 

Pembayaran (Rp) 

Presentasi 

Pembayaran 

Realisasi 60.264.585.447 106,7% 54.173.969.005 96% 

Anggaran 56.433.064.905 100% 56.433.064.905 100% 

Sumber : Data Sekunder PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang 

Data diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 unit penagihan 

melakukan penerbitan permintaan pembayaran faktur atas tagihan kepada debitur 

sejumlah Rp. 60.264.585.447 sedangkan pendapatan yang diterima hanya 96% 

dari yang telah dianggarkan. Untuk saldo piutang pada tahun 2015 yaitu sebesar 

Rp. 6.090.616.442, itu merupakan debitur yang kemungkinan tidak dapat 

memenuhi kewajibannya lagi atau wanprestasi atau debitur terlambat dalam 

membayar sewa.  

Unsur pengendalian intern yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari pendapatan pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 

Semarang, yaitu : adanya pemisahan antara unit akuntansi-pajak dengan unit 

penagihan, untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi yang 

mengakibatkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Jumlah kas yang 

diterima dari transaksi penerimaan kas disetor seluruhnya ke bank pada hari yang 

sama atau hari kerja berikutnya. Unit penagihan melakukan penagihan 

berdasarkan dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo yang telah dibuatnya. 

Dokumen yang digunakan dalam transaksi baik saat memberikan surat tagihan 

kepada debitur maupun pelunasan, telah memenuhi prinsip perancangan formulir. 

Adanya pemeriksaan secara mendadak dari orang pusat kepada orang yang 

dibawahinya. Terdapat unit pengawas independen yang melakukan pengecekan 

secara mendadak. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada 

dengan menurut catatan. 

 


