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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Tinjauan Teori 

3.1.1 Pengertian Sistem 

Setiap sistem akan dapat dipahami jika dipandang sebagai satu 

keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dengan adanya 

sistem maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan berjalan lancar dan 

terkoordinir sehingga dapat mencapai hasil  yang diharapkan. 

Sistem digunakan untuk menangani kegiatan yang terjadi berulang kali 

atau yang terjadi secara rutin. Dalam buku sistem akuntansi (Mulyadi, 2001; 5) 

mendefinisikan sistem sebagai berikut : “Sistem adalah suatu jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan”. 

Menurut (Baridwan, 2008, 3) Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang 

menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama suatu 

perusahaan. 

Sama halnya dari pernyataan (Jogianto, 2005, 5) Sistem adalah 

sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau 

subsistem-subsistem yang saling bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. 

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

sistem adalah sekelompok elemen yang erat hubungannya satu dengan yang 

lainnya, yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya 

sistem maka penyelenggara sistem operasional perusahaan diharapkan dapat 

terkoordinasi sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. 
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3.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolan perusahaan (Mulyadi, 

2001; 3). 

Sistem akuntansi adalah formulir catatan persediaan yang digunakan untuk 

mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan unutk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh 

manajemen untuk mengawasi usaha  (Baridwan, 2008; 4). 

Menurut (Chairul Maron, 2002, 5) sistem akuntansi merupakan gabungan 

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

untuk mengolah data dalam suatu badan usaha, dengan tujuan menghasilkan 

informasi-informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam 

mengawasi usahanya atau untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi 

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

mengolah data mengenai kesatuan ekonomis yang bertujuan menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengolahan perusahaan. 

Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok 

adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, 

serta laporan. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut pengertian masing-masing 

unsur sistem akuntansi tersebut. 

1. Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas (Mulyadi, 2001; 3). 

Formulir sering disebut juga sebagai sarana atau media, karena formulir 

digunakan untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi kedalam 

catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi 
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direkam untuk pertama kalinya sebagai dasar pencatatan. Contoh formulir 

yaitu bukti kas keluar, faktur penjualan dan cek. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya (Mulyadi, 

2001; 4). Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya 

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang 

akan disajikan. 

3. Buku Besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas 

data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal (Mulyadi,2001; 4) 

4. Buku Pembantu 

Merupakan catatan akuntansi akhir (book of final entry) yang berarti tidak 

ada catatan akuntansi lain lagi. 

5. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga 

pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, 

dan lain sebagainya (Mulyadi, 2001; 5) Laporan biasanya berisi informasi 

yang merupakan keluaran sistem akuntansi. 

 

3.1.3 Pengertian Kas 

Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran 

dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva paling lancar dalam arti 

sering paling berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu 

mempengaruhi kas ( Baridwan, 2008;83 ). 

Kas adalah nilai uang kontan yang ada disimpan dalam perusahaan beserta 

pos pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat 

pembayaran kebutuhan finansal yg mempunyai sifat paling tinggi tingkat 

likuiditasnya ( Gito Sudarmo, 1992;61 ). 
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Menurut Sumarso S.R,( 1999 ; 323 ) Kas adalah segala sesuatu baik 

berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera yang diterima 

sebagai alat pelumasan kewajiban pada nilai nominalnya. 

Dalam neraca, kas merupakan aktiva paling lancar dalam arti sering 

berubah hampir setiap transaksi dengan pihak ekstern maupun intern. Kas 

meliputi kas saldo uang tunai dan saldo rekening giro bank yang dimiliki 

perusahaan, serta elemen elemen lainnya yang dapat disamakan dengan kas. 

Syarat suatu elemen yg dapat disamakan dengan kas:  

1. Dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran, khususnya didalam 

lingkungan bisnis. 

2. Dapat disetorkan kedalam rekening giro dan bank pada setiap saat sesuai 

dengan nilai nominalnya. 

Pengertian kas seperti terebut diatas dapat dipakai untuk menentukan 

apakah suatu elemen merupakan kas atau bukan. Elemen yang termasuk kas 

meliputi :  

1. Kas pada perusahaan ( cash on hand ) yang terdiri atas: 

a. Uang tunai yaitu uang logam dan kertas yang dimiliki perusahaan , 

termasuk juga uang tunai yang ada pada pemegang dana kas kecil. 

b. Cek yang diterima sebagai alat pembayaran dari pihak lain tetapi oleh 

perusahaan belum diuangkan atau disetor sebagai rekening giro dibank. 

c. Elemen elemen lainnya yang dapat ditunjukkan dengan kas, misalnya 

pos wesel, bukti kiriman uang yang belum diuangkan dan sebagainya. 

2. Kas di Bank ( Cash in bank ) 

Kas di bank adalah semua saldo rekening giro dibank yang dimiliki 

perusahaan dan dapat digunakan setiap saat sebagai alat pembayaran dengan 

menggunakan cek atau permintaan transfer uang. 

Berdasarkan konteks diatas yang dimaksud sistem akuntansi kas adalah 

merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-bagian formulir. Catatan catatan, 

prosedur prosedur  dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang 

digunakan perusahaan untuk menangani penerimaan dan pengeluaran kas yang 

terjadi dalam perusahaan. 



24 
 

 

3.1.4 Sistem Pengendalian Internal 

3.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal  

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data  akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163).  

Menurut Suharli (2006:174) Sistem Pengendalian Internal adalah seluruh 

sistem dan prosedur yang diterapkan manajemen untuk menjaga harta perusahaan 

dari kelalaian / kesalahan, kecurangan, ataupun kejahatan, dan selanjutnya 

menurut Hartadi (1992:3) Sistem pengendalian internal merupakan prosedur-

prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti 

misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar dan melurus. 

 

3.1.4.2 Fungsi Pengendalian Internal  

Menurut Widjajanto (2001:234) pengendalian internal mempunyai dua 

fungsi utama, yaitu:  

1. Mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga 

kecermatan data akuntansi. 

2. Mendorong efisiensi operasi organisasi sehingga kebijaksanaan ataupun tujuan 

manajemen yang telah digariskan dapat tercapai.  

 

3.1.4.3 Tujuan Digunakannya Sistem Pengendalian internal  

Pengendalian internal disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang diterima umum  di Indonesia. Manajemen 

merancang sistem pengendalian internal yang efektif dengan empat tujuan pokok 

berikut ini : (Mulyadi, 2001).  
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1. Menjaga harta kekayaan perusahaan  

Bila sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka akan dapat 

mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan 

penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan. 

2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi  

Keandalan data atau informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya 

nya data akuntansi.  

3. Mendorong efisiensi  

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan 

memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan 

hasil yang sebaik – baiknya.  

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem 

pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan 

dipatuhi oleh seluruh karyawan. 

 

3.1.4.4  Ciri-ciri pokok dari Sistem Pengendalian Internal  

Menurut Baridwan (1993:14) Ciri-ciri pokok dari sistem pengendalian 

internal pengeluaran kas adalah:  

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tepat.  

2. Suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk 

melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, utang-utang, 

pendapatan-pendapatan  dan biaya-biaya.  

3. Praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan 

fungsi-fungsi di setiap bagian dalam organisasi.  

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.  
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3.1.5 Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek 

Secara garis besar pengeluaran kas perusahaan dilakukan melalui dua 

sistem, yaitu sistem pengeluaran kas dengan uang tunai (dengan melalui dana kas 

kecil) dan sistem pengeluaran kas dengan cek. Cek merupakan dokumen yang 

digunakan untuk memperintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang 

kepada orang atau organisasi yang namamya tercantum pada cek.Pengeluaran kas 

dengan cek dinilai lebih aman dibandingkan dengan pengeluaran kas secara tunai. 

Adapun kebaikan pengeluaran kas melalui cek ditinjau dari pengendalian 

internnya, sebagai berikut: (Mulyadi, 2001; 509)  

1. Dengan menggunakan cek atas nama yang berwenang, pengeluaran cek akan 

diterima oleh pihak yang namanya tertulis dalam formulir cek. 

2. Dengan menggunakan cek, pencatatan transaksi pengeluaran kas juga akan 

direkam oleh pihak bank. 

3. Jika sistem perbankan mengembalikan canceled check pada check issuer, 

pengeluaran kas dengan cek memberikan keuntungan bagi perusahaan yang 

mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya canceled check sebagai tanda 

terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. 

 

3.1.5.1 Dokumen yang digunakan 

Dokumen kegiatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran 

kas dengan cek adalah : 

1. Bukti kas keluar. 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada Bagian Kasa 

sebesar yang mencantumkan dalam dokumen tersebut. Disamping itu, 

dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan (remittance advice) yang 

dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi 

pencatatan berkurangnya utang. 

2. Cek. 

Dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang 

digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran sejumlah uang 

kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada dua 
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pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran : membuat cek atas nama 

dan membuat cek atas nama yang ditunjuk. 

3. Permintaan cek (chek request). 

Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan 

pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat kas keluar. Dalam 

transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul 

dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas menulis permintaan 

cek kepada fungsi akuntansi (bagian utang) untuk kepentingan pembuatan 

bukti kas keluar.  Bukti kas keluar ini dibuat sebagai perintah kepada fungsi 

keuangan untuk membuat cek sebesar jumlah yang tercantum di dalam 

dokumen tersebut. 

 

3.1.5.2 Catatan Yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran 

dengan cek adalah : 

1. Jurnal pengeluaran kas (cash disbursement journal). 

Dalam pencatatan utang account payable system, untuk mencatat transaksi 

pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas 

digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai 

dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok 

yang telah dicap “lunas” oleh fungsi kas. 

2. Register cek (check register) 

Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk 

mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, register bukti kas keluar 

dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang 

yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran 

kas dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan 

yang dikeluarkan untuk membayar para kreditur perusahaan atau pihak lain. 
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3.1.5.3 Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek 

adalah : 

1. Fungsi yang memerlukan Pengeluaran Kas 

Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, maka fungsi yang 

bersangkutan akan mengajukan permintaan cek pada fungsi akuntansi atau 

fungsi hutang. Permintaan cek harus mendapat persetujuan dari kepala fungsi 

yang bersangkutan. 

2. Fungsi Kas 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas 

cek, mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau menyerahkan secara 

langsung kepada kreditur. 

3. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini  bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang 

menyangkut biaya dan persediaan organisasi, pencatatan transaksi 

pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas ataupun dalam register cek. 

Membuat buku kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas 

dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. 

Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung yang dipakai sebagai 

dasar pembuatan bukti kas keluar. 

4. Fungsi Pemeriksa Intern 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas (cash count) 

secara periodik dan mencocokan hasil perhitungannya dengan saldo kas 

menurut catatan akuntansi. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk 

mengadakan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang berada 

ditangan, serta melakukan rekonsiliasi bank secara periodik. 

 

3.1.6 Sistem Pengeluaran Kas dengan Kas Kecil 

Sistem dana kas kecil digunakan perusahaan jika terjadi pengeluaran 

dengan nominal kecil.  Sistem ini dilakukan dengan dua cara yaitu sistem saldo 

berfluktuasi (fluctuating fund balance system) dan sistem saldo tetap (imprest 
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system). Penyelenggaraan dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening Dana Kas 

Kecil. 

2. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening Dana Kas 

Kecil sehingga setiap saat saldo rekening berfluktuasi. 

3. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai 

keperluan, dan dicatat dengan mendebit rekening Dana Kas Kecil. 

Sedangkan dalam sistem saldo tetap, penyelenggaraan dana kas kecil 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat mendebit 

rekening Dana Kas Kecil. Saldo ini tidak boleh berubah dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya kecuali jika saldo yang ditetapkan telah dinaikkan 

atau dikurangi. 

2. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal (rekening Dana Kas 

Kecil tidak dikredit). Bukti-bukti mengenai pengeluaran dana kas kecil 

dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh 

pemegang dana kas kecil. 

3. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang 

tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. 

 

3.1.6.1 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah : 

a. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi 

akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum. Dokumen ini 

diperlukan saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian 

kembali dana kas kecil. 
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b. Permintaan pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta 

uang ke pemegang dana kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai 

bukti telah dikeluarkannya dana kas kecil bagi pemegang dana kas 

kecil dan selanjutnya diarsip menurut nama pemakai dana kas kecil. 

c. Bukti pengeluaran kas kecil 

Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk 

mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dalam sistem 

saldo tetap, bukti dokumen ini dilampiri dengan dokumen 

pendukungnya dan disimpan dalam arsip sementara oleh pemegang 

dana kas kecil untuk keperluan pengisian kembali, sedangkan dalam 

sistem saldo berfluktuasi, dokumen ini dilampiri dengan dokumen 

pendukungnya dan diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada 

fungsi akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas 

kecil. 

d. Permintaan pengisian kembali kas kecil 

Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta 

kepada bagian utang agar membuat BKK untuk pengisian kembali 

dana kas kecil. Dalam sistem saldo tetap maka jumlah pengisian 

kembali dana kas kecil sebesar jumlah uang tunai yang dikeluarkan 

sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang 

dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Dalam sistem 

saldo berfluktuasi, pengisian kembali didasarkan sesuai kebutuhan 

pengeluran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas 

kecil. 

 

3.1.6.2 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil 

diantaranya : 
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a. Jurnal pengeluaran kas 

Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam 

pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali kas kecil. 

b. Register Cek 

Catatan ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang 

dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. 

c. Jurnal pengeluaran kas kecil 

Jurnal ini merupakan jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran dana 

kas kecil sekaligus sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul 

sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini digunakan hanya 

dalam sistem saldo berfluktuasi. 

 

3.1.6.3 Fungsi Yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas adalah : 

a. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan 

otorisasi cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil 

pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. 

b. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil 

yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi 

pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan 

pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil 

dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas 

dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen 

tersebut. 

c. Fungsi pemegang dana kas kecil 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, 

pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat 

tertentu yang ditunjuk, dan permintaan kembali dana kas kecil. 
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d. Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai 

Fungsi ini mengajukan permintaan untuk melakukan pembayaran 

tunai yang menggunakan dana kas kecil. 

e. Fungsi pemeriksa intern 

Fungsi ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil secara 

periodik dan pencocokan hasil penghitungan dengan catatan kas. 

Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak 

terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas 

kecil. 

 

3.1.6.4 Prosedur Pembentukan Dana Kas Kecil 

Berikut ini prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan 

Uang tunai Menurut Mulyadi (2001, 535 ) : 

Prosedur pembentukan dana kas kecil dengan imprest system tidak 

berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan fluctuating-

fund-balance system. Bagan alir prosedur pembentukan dana kas kecil 

digambarkan pada Gambar 3.1 pada gambar tersebut Bagian Utang 

mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register cek bukti kas 

keluar. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan 

dana kas kecil diserahkan oleh Bagian Utang ke Bagian Kasa. Berdasarkan 

bukti kas keluar tersebut, Bagian Kasa membuat cek atas nama dan 

memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada 

pemegang  dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada Bagian 

Jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh Bagian Kasa. Bagian Jurnal 

mencatat pengeluaran kas dalam regiter cek. Kegiatan ini dapat dilihat dari 

bagan flowchart berikut ini : 
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Gambar 3.1 Prosedur Pembentukan Dana Kas Kecil 
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3.1.6.5 Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana 

Kas Kecil 

Dalam  imprest system pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam 

catatan akuntansi. Oleh karena itu, pada Gambar 3.2 tidak terlihat dokumen yang 

dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke Bagian Jurnal untuk kepentingan 

pencatatan. Pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan 

pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakai dana kas kecil. Jika 

pengeluaran dana  kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas 

kecil,  pemegang dana kas kecil mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil 

dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. 

Dokumen-dokumen ini dikumpulkan untuk dipakai sebagai dasar permintaan 

pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah dana yang telah dikeluarkan. 

Kegiatan ini dapat dilihat di bagan flowchart berikut ini : 
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Gambar  3.2 Prosedur Permintaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana 

Kas Kecil 
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3.1.6.6 Prosedur Pengisian Kembali Dana Kas Kecil 

Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang 

dana kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas 

kecil. Dokumen ini dilampiri  dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen 

pendukungnya diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian utang. 

Bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar sebesar jumlah rupiah yang 

dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali kas kecil. Bukti kas keluar 

lembar ke-2 diserahkan oleh bagian utang ke bagian kartu biaya  untuk 

kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik, biaya aministrasi dan 

umum, dan biaya pemasaran dalam kartu biaya yang bersangkutan. Bukti kas 

keluar dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian utang ke 

bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut,bagian kasa membuat cek atas 

nama dan memintakan tanda tangan otorisasiatas cek. Cek diserahkan kepada 

bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Bagian jurnal mencatat 

pengeluaran kas dalam register cek. Kegiatan ini dapat dilihat di bagan flowchart 

berikut ini : 
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Gambar 3.3 Prosedur Permintaan Pengisian Kembali Dana Kas Kecil 
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Gambar 3.4 Prosedur Permintaan Pengisian Kembali Dana Kas Kecil ( Lanjutan ) 
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3.2 Tinjauan Praktek  

3.2.1 Sistem Pengeluaran Kas Pada PT. PLN (Persero) APD Jateng & DIY. 

Sistem pengeluaran kas pada PT. PLN (Persero) APD Jateng dan DIY, 

pembayarannya dilakukan melalui dua cara yaitu : secara tunai melalui dana kas 

kecil dan melalui bank dengan menggunakan  Cek atau Bilyet Giro (BG) yang 

melibatkan pihak luar, dalam hal ini pihak bank sebagai pencatat transaksi 

pengeluaran kas.  

Pengeluaran melalui dana kas kecil merupakan pengeluaran yang memiliki 

nominal relatif kecil. Pada umumnya dana kas kecil digunakan untuk keperluan 

sehari-hari. Pengeluaran yang dilakukan dengan dana kas kecil adalah biaya 

operasional perusahaan, biaya perlengkapan kantor, biaya keperluan kantor, biaya 

konsumsi, dan biaya lain yang bersifat mendesak.  

Sedangkan pengeluaran yang dilakukan menggunakan cek atau bilyet giro 

yaitu pengeluaran yang memiliki nominal yang begitu besar dan sudah 

mempunyai kontrak dengan pihak ketiga. Pengeluaran yang dilakukan dengan cek 

/ bilyet giro adalah pembelian kubikel, perbaikan kubikel yang terbakar, 

pembelian dan pemasangan jaringan pada Scada dan Telekomunikasi. 

 

3.2.2 Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

PT. PLN (Persero) APD Jateng & DIY. 

3.2.2.1 Dokumen Yang Digunakan Dengan Kas Kecil 

1. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari pemegang dana 

kas kecil bahwa dana kas kecil sudah diberikan dan sudah dicatat oleh bagian 

kas. Dokumen ini harus mengetahui dan mendapat persetujuan atau tanda 

tangan dari Asmen Keuangan dan Supervisor Akuntansi. Setelah itu bagian 

akuntansi akan membuat jurnal yang digunakan sebagai pertanggungjawaban. 

2. Permintaan Pengeluaran Kas Kecil 

Dokumen ini berupa nota dinas yang digunakan oleh pemakai dana kas kecil 

untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Nota dinas tersebut 

harus mengetahui dan ditanda tangani oleh pejabat masing-masing bagian 
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agar dokumen tersebut jelas keabsahannya. Bagi pemegang dana kas kecil, 

dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil kepada 

pemakai dana.  

3. Buku kas kecil 

Sebelum pengeluaran kas kecil dijurnal pada personal computer (PC), 

kwitansi harus terlebih dahulu diposting pada buku khusus dengan 

penambahan kode perkiraan dan nomor dokumen. Kode perkiraan dibuat 

sesuai dengan jenis pengeluaran, sedangkan nomor dokumen diisi sesuai 

dengan urutan kapan bukti pengeluaran tersebut dijurnal. Pemberian nomor 

dokumen ini berlaku bagi semua cabang PT PLN (Persero) seluruh Indonesia, 

jadi tidak ada nomor dokumen yang sama untuk setiap bukti pengeluaran kas 

kecil. 

 

3.2.2.2 Dokumen Yang Digunakan Dengan Cek / Bilyet Giro  

1. Bukti Kas Keluar (BKK)  

Bukti kas keluar pada PT. PLN (Persero) APD Jateng dan DIY berwarna 

kuning, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas  kepada bagian kasir 

sebanyak rupiah yang tercantum dalam bukti pembayaran. Bukti kas keluar 

yang dibuat harus disertai dengan dokumen intern atau ekstern yang 

mendukung pengeluaran kas yang telah mendapat persetujuan atau tanda 

tangan dari pejabat yang berwenang. Dokumen ini juga berfungsi sebagai 

surat pemberitahuan yang dikirim kepada orang atau  perusahaan lain dan 

berfungsi juga sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. 

2. Formulir Verifikasi  

Formulir verifikasi dibuat oleh pihak yang mengajukan permintaan 

pembayaran yang ditanda tangani oleh pejabat terkait dan disahkan oleh 

Asisten Manajer Administrasi dan Keuangan sebagai dokumen verifikasi. 

Dalam formulir verifikasi terdapat beberapa bagian  yaitu; kop formulir 

verifikasi yang ditujukan kepada Manajer bagian Administrasi dan Keuangan, 

perincian tagihan berisi jumlah biaya yang harus dibayar beserta 

potongannya, kolom verifikasi untuk fungsi  keuangan yang berisi catatan 
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kelengkapan berkas – berkas lampiran pembayaran, dan kolom verifikasi 

untuk fungsi akuntansi umum dan diotorisasi dari bagian Administrasi & 

Keuangan dan asisten manajer Administrasi & Keuangan sebagai bukti 

pengajuan permintaan pembayaran telah diverifikasi dan disahkan oleh 

pejabat terkait. 

3. Cek atau Bilyet Giro  

Aplikasi Transfer Validasi Cek tunai untuk pengisian kas nilainya sebanyak 

rupiah yang tercantum pada Bukti Bank Keluar kepada orang atau organisasi 

yang namanya tercantum pada cek. BG (Bilyet Giro) atas nama Bank yang 

ditunjuk sesuai pada kontrak, nilainya sebanyak rupiah yang tercantum pada 

BBK (Bukti Bank Keluar) kepada  orang atau organisasi yang namanya 

tercantum pada BG. Penulisan Cek / BG dilakukan oleh Fungsi keuangan 

bagian kasir yang telah mendapat dokumen berupa BBK beserta bukti 

pendukungnya dan akan diantar langsung ke bank. Penulisan Cek / BG 

hampir sama dengan penulisan kwitansi, diantaranya tidak boleh ada coretan 

atau  tip-x. 

4. Permintaan Cek (Check Request)  

Permintaan cek ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi keuangan kepada 

fungsi akuntansi kemudian dibuat bukti kas keluar oleh fungsi keuangan 

dengan disertai bukti – bukti pendukungnya. 

 

3.2.3 Catatan Akuntansi Yang Digunakan Pada PT PLN (Persero) APD 

Jateng dan DIY 

1. Jurnal Pengeluaran Kas Kecil 

Jurnal pengeluaran dana kas kecil digunakan untuk setiap transaksi 

pengeluaran kas kecil sekaligus sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul 

sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Karena PT PLN (Persero) 

menggunakan kebijakan sistem fluktuasi, maka setiap transaksi yang telah 

dilakukan akan langsung dibuatkan jurnalnya. Penjurnalan dilakukan oleh 

bagian akuntansi. 
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2. Jurnal Pengeluaran Kas  

Dalam pencatatan utang dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

BEFAST, untuk mencatat semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh 

perusahaan termasuk untuk transaksi pembelian Aktiva Tetap. Program ini 

akan menghasilkan laporan jurnal pengeluaran kas sesuai dengan transaksi 

pembayaran dilakukan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah dokumen permintaan 

pembayaran atau bukti kas keluar yang telah diverifikasi dan dicap “lunas” 

oleh fungsi keuangan bagian kasir. 

3. Register Cek  

Dalam pencatatan utang dengan bantuan program BEFAST, register cek 

digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek 

digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk 

membayar para kreditur atau vendor dan pihak lainnya. 

 

3.2.4 Fungsi Yang Terkait Dalam Sistem Pengeluaran Kas Pada PT PLN 

(Persero) APD Jateng dan DIY. 

1. Fungsi Yang Memerlukan Pengeluaran Kas  

Suatu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian 

atau pembayaran barang maupun jasa, fungsi yang bersangkutan mengajukan 

permintaan cek / tagihan kepada fungsi anggaran dan fungsi keuangan dengan 

dilengkapi bukti pendukungnya seperti kwitansi pembayaran dan dilengkapi 

dengan formulir Verifikasi. 

2. Fungsi Pemegang Dana Kas Kecil 

Fungsi pemegang dana kas kecil ini bertanggung jawab atas penyimpanan 

dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari 

pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas 

kecil. 

3. Fungsi Keuangan 

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, fungsi keuangan  bertanggung 

jawab mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek dan mengirimkan cek 
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kepada kreditur via pos, transfer bank atau memberikanya langsung kepada 

kreditur yang biasanya dilakukan oleh fungsi keuangan.  

Mekanisme pengeluaran kas adalah sebagai berikut :  

a. Pengajuan tagihan yakni kwitansi oleh pihak intern maupun pihak 

ekstern ke fungsi anggaran dan fungsi keuangan beserta bukti 

pendukungnya. 

b. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan pembayaranya oleh petugas 

keuangan, dilanjutkan dengan pemberian kode pos anggaran dan 

pembebanan kode akun.  

c. Persetujuan pembayaran pada BBK / BKK oleh pejabat berwenang. 

d. Pelaksanaan pembayaran oleh kasir.  

4. Fungsi Akuntansi  

Fungsi akuntansi bertanggung jawab melakukan pembebanan kode akun pada 

formulir BBK / BKK yang telah diverifikasi. Dengan menggunakan bantuan 

program BEFAST (Budgedting Financial Accounting Terpadu) fungsi 

akuntansi juga bertugas  sebagai pencatat setiap pengeluaran baik berupa 

biaya pegawai, biaya perjalanan dinas dan lain – lain dan sebagai pencatat 

pengeluaran kas pada jurnal pengeluaran kas atau buku harian kas. 

 

3.2.5 Bagan Alir Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Cek Pada 

PT PLN (Persero) APD Jateng dan DIY 

Bagan Alir Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas akan menggambarkan 

bagaimana sistem dan prosedur pengeluaran kas dengan menggunakan cek. 

Adapun sistem dan prosedur pengeluaran kas menggunakan cek pada PT. PLN 

(Persero) APD Jawa Tengah dan DIY sebagai berikut:  

1. Permintaan pembayaran dari sumber Ekstern maupun Intern perusahaan. 

Pengajuan tagihan yakni penyerahan kwitansi oleh Intern / Ekstern ke fungsi 

keuangan dengan dilengkapi bukti  pendukungnya. Pengajuan tersebut akan 

dikumpulkan menjadi satu, yang digunakan untuk membayar pihak intern 

perusahaan adalah berupa pembayaran penghasilan pegawai seperti; gaji 

dasar, cuti besar/tahunan/winduan, pesangon, dan lain-lain. Sedang 
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pembayaran melalui Bank untuk membayar pihak Ekstern adalah untuk 

pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa langsung maupun pemilihan 

langsung, pembayaran tagihan pengobatan dari rumah sakit dan apotik yang 

sudah ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) APD Jawa Tengah dan DIY.  

 

2. Verifikasi pada bidang keuangan menerima dokumen permintaan pembayaran 

beserta lampirannya dari pihak Intern maupun Ekstern untuk di verifikasi. 

Verifikasi yang dilakukan oleh fungsi keuangan adalah meneliti keabsahan 

dan kelengkapan dokumen.  Setiap bukti pendukung yang diserahkan pada 

fungsi keuangan harus dilengkapi dengan lembar/formulir verifikasi yang 

ditanda tangani oleh pihak pelaksana. 

 

3. Pemberian Kode Akun apabila dokumen telah disetujui atau telah memenuhi 

syarat verifikasi maka dokumen tersebut akan dimintakan kode akun pada 

fungsi akuntansi, atau diverifikasi oleh fungsi akuntansi berupa pembebanan 

kode akun. Apabila dokumen belum  memenuhi syarat verifikasi, maka 

dokumen tersebut akan dikembalikan pada pihak yang mengajukan 

permintaan pembayaran untuk melengkapi kekurangannya sebelum diajukan 

untuk dimintakan kode akun. 

 

4. Proses Bukti Bank Keluar Setelah fungsi akuntansi melakukan verifikasi 

berupa pembebanan kode akun, maka dokumen tersebut dikembalikan lagi 

pada fungsi keuangan untuk diproses menjadi Bukti Bank Keluar (BBK) 

dengan menggunakan program BEFAST. Dari program BEFAST akan 

menghasilkan BBK dan kemudian dicetak/diprint menggunakan kertas 

berwarna kuning.BBK tersebut akan dimintakan tanda tangan pada pihak 

yang bersangkutan seperti Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran, 

Asisten manajer keuangan dan yang terakhir akan diteliti dan ditanda tangani 

oleh Manajer Bagian Administrasi dan Keuangan. Setelah itu kasir bertugas 

melakukan pengisian Cek/Bilyet Giro (BG) untuk diaplikasi transfer validasi 

pada Bank yang sudah ditujuk oleh PT. PLN  (Persero) APD Jateng dan DIY. 
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Ada tiga Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran, bank tersebut 

adalah Bank Mandiri, Bank BPD Jawa Tengah, dan Bank BNI. Dengan 

menggunakan program BEFAST bukti transaksi diberi tanggal no bukti 

(input tanggal no bukti) transaksi, dengan tujuan agar tanggal pembayaran 

yang tertera dalam bukti sesuai  dengan tanggal pembayarannya dan nomor 

bukti dapat diurutkan sesuai dengan bukti yang telah benar-benar dibayar. 

 

5. Informasi/Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Dari  program BEFAST akan 

menghasilkan buku harian Bank yang akan dicetak dan diberikan pada fungsi 

akuntansi untuk dibuat jurnal harian Bank yang akan ditransfer kedalam 

program . Dengan program BEFAST  akan menghasilkan informasi keuangan 

berupa: Rekonsiliasi Saldo Bank, Cash Flow/Realisasi Anggaran Tunai 

(RAT), Buku Harian Bank, dan lain-lain. Tahapan tersebut akan lebih jelas 

dapat dilihat pada flow chart berikut ini : 
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Gambar 3.5 Bagan Alir Sistem Prosedur Pengeluaran Kas 
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Gambar 3.6 Bagan Alir Sistem Prosedur Pengeluaran Kas (Lanjutan) 
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3.2.6 Prinsip-Prinsip Sistem Pengendalian Internal  Pada PT. PLN 

(Persero) APD Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. 

Dalam suatu sistem akuntansi, prinsip pengendalian  kas menerapkan 

pengawasan dengan menggunakan berbagai media formulir dengan tujuan 

pengamanan harta perusahaan. Setiap transaksi yang berhubungan dengan uang 

perusahaan harus melalui proses VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN 

DOKUMEN, sehingga tidak ada pengeluaran / penerimaan uang tanpa terlebih 

dahulu diverifikasi  dan persetujuan pihak yang berwenang. Hanya akan diberikan 

apabila dokumen telah di verifikasi sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan pembayaran hanya akan dilaksanakan apabila anggaranya telah 

disetujui. 

2. Setiap proses pembayaran / penerimaan melalui kas maupun Bank harus 

dicatat dalam suatu media formulir berupa :  

a. BBK = Bukti Bank Keluar (warna kuning)  

b. BBM = Bukti Bank Masuk (warna pink). 

3. Setiap BBK, dan BBM yang telah dibuat harus disertai dengan dokumen 

intern atau ekstern yang mendukung pembayaran/penerimaan Kas/Bank 

tersebut dan petugas/pejabat yang mengelola kontrak serta petugas/pejabat di 

bidang keuangan lebih hati-hati  dan mampu mengantisipasi masalah yang 

mungkin timbul yang bersangkutan dengan masalah pembayaran.  

4. Yang harus diperhatikan pada bukti Ekstern adalah sebagai berikut :  

a. Kwitansi asli: Semua pengeluaran harus didasarkan pada kwitansi asli 

berupa bon/faktur atau yang sejenisnya. 

b. Jumlah uang dalam rupiah: penulisan jumlah uang  yang ditulis dalam 

angka dengan huruf harus sesuai dan tidak diperkenankan ada coretan 

maupun hapusan/tip-ex. 

c. Penulisan wajib bayar: yang dicantumkan dalam kwitansi adalah nama 

PT. PLN (Persero) Unit setempat bukan nama perorangan, kecuali 

untuk restitusi pengobatan.  
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d. Tanda tangan dalam kwitansi dilakukan oleh orang yang berhak 

menerima dengan menggunakan tinta dan diatas materai bila : 

1. 0 s.d Rp. 250.000 tanpa menggunakan materai.  

2. Diatas Rp. 250.000 s.d Rp. 1.000.000,- menggunakan materai  

 tempel senilai Rp. 3000,00. 

3. Diatas Rp. 1000.000 menggunakan materai tempel senilai 

Rp.6.000,-  

e. Kwitansi harus ditulis dengan menggunakan huruf latin dan dalam 

bahasa resmi. 

f. Apabila kwitansi ditulis dengan tulisan tangan yang menggunakan tinta, 

maka warna tinta yang digunakan  untuk penulisan dengan huruf harus 

sama dengan warna tinta yang digunakan untuk tanda tangan.  

g. Kwitansi harus bersetempel bila penerima uang merupakan badan usaha 

atau organisasi. 

5. Pembayaran harus diterima oleh yang berkepentingan kecuali dalam hal: 

a. Yang berhak menerima berhalangan maka pembayaran dapat dilakukan 

pada yang dikuasakan dengan menujukkan surat kuasa asli bermaterai 

dan surat kuasa ini akan menjadi lampiran bukti kas/Bank. Untuk 

pembayaran yang bersifat intern tidak perlu menggunakan materai. 

b. Yang berhak menerima sudah meninggal dunia, maka pembayaran 

dapat dilakukan kepada ahli warisnya dengan dilampiri keterangan 

tertulis yang sah tentang ahli waris tersebut. 

6. Setiap BBK dan BBM yang telah dibuat harus diberi nomor urut (memakai 

nomerator) sesuai dengan jenis buktinya dan arsip dengan baik hingga dapat 

mencegah adanya dokumen yang hilang dan memudahkan dilacak apabila 

sewaktu waktu diperlukan. 

7. BBK, dan BBM hendaknya dibuat pada saat yang sama dengan terjadinya 

transaksi, tidak boleh ditumpuk maupun ditunda.  

8. Pembayaran untuk pihak ketiga terutama untuk Rp.1.000.000,- keatas 

hendaknya dilakukan sebagai berikut : 
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a. Dalam pasal pembayaran di dalam kontrak / SPKPB/J sudah 

dicantumkan Bank dan Nomor Rekening yang ditunjuk oleh pihak 

ketiga dan sedapat mungkin dihindari pembayaran dengan Cek / Uang 

tunai.  

b. Tidak memberikan persetujuan berupa penandatanganan dokumen yang 

sifatnya mengikat berupa CESSI yaitu persetujuan tertulis kepada Bank 

diluar yang telah  diatur dalam kontrak.  

c. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang / jasa maka 

langsung dikenakan denda yang diperhitungkan pada saat pembayaran.  

9. Pada prinsipnya ada pemisahan fungsi antara fungsi (anggaran/keuangan) 

penerimaan/ penyimpanan/ pembayaran uang (kasir) dan pencatatan 

(akuntansi). 

10. Rekening Bank UPT/UJT harus dibuka atas nama PT. PLN (Persero) unit 

setempat dan tidak diperkenankan nama pejabat. 

11. Kunci brankas disimpan oleh pejabat atau petugas keuangan yang berwenang 

dan pada akhir setiap hari kerja dilakukan pemeriksaan kas (opname kas) dan 

diketahui oleh pejabat yang berwenang. 

 

 

 

 

 

 


