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RINGKASAN
Chyntia Anastasia. 1712120150. Laporan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) pada CV Kawan Maju Bandar Lampung . Penulisan laporan ini dibuat
untuk memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai kegiatan mahasiswa
selama praktik kerja lapangan berlangsung serta pengaplikasian teori yang telah
dipelajari oleh mahasiswa selama berkuliah kedalam dunia kerja terkhususnya
dalam bidang akuntansi, selain itu penulisan laporan dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi
pada Informatika dan Bisnis Darmajaya.
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Administrasi
dan Keuangan , Jl. Urip Sumoharjo No 17/145 Bandar Lampung, Indonesia pada
tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. Selama praktikan
melakukan kerja praktik lapangan selama sebulan (kurang lebih 25 hari ) di CV
Kawan Maju praktikan mendapat wawasan mengenai dunia kerja .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem
pengendalian internal pada kas di CV. Kawan Maju sudah berjalan dengan baik
atau belum, serta untuk memahami bagaimana alur penerimaan dan pengeluaran
kas yang ada di perusahaan tersebut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa CV Kawan Maju telah menggunakan
sistem penerimaan dan pengeluaran kas telah berjalan dengan sangat baik dan
tentunya akan mempengaruhi dalam proses pengendalian internal kas.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di era globalisasi dunia usaha dihadapkan pada situasi dan kondisi
persaingan yang semakin ketat yang menuntut perusahaan untuk menjalankan
usaha dengan lebih efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mendorong manusia untuk hidup lebih mudah.
Sejalan dengan tingginya tingkat persaingan, perkembangan perekonomian dan
kemajuan teknologi maka peranan informasi menjadi sangat penting demi
kemajuan perusahaan.”Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi
keuangan dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihakpihak di luar perusahaan, seperti kreditur, calon investor, kantor pajak, dan lainlain memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka.
disamping itu, pihak intern yaitu manajemen juga memerlukan informasi
keuangan untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan
untuk menjalankan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi baik bagi
pihak luar maupun dalam perusahaan, maka perlu disusun suatu sistem
akuntansi” (Widyasari, 2012).

Setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang
sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan salah satu sistem yang
digunakan oleh perusahaan adalah sistem akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan
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laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan.

Salah satu sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem
akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas . Dalam sistem penerimaan dan
pengeluaran kas diperlukan adanya prosedur yang baik yang nantinya akan sesuai
dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Penerimaan dan pengeluaran
kas yang dilakukan diluar prosedur yang telah ditentukan, akan menimbulkan
terjadinya penyelewengan, pencurian, dan penggelapan kas. Dapat disimpulkan
bahwa semakin semakin baik prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang
dilakukan perusahaan, maka akan semakin dapat dipercaya besarnya akun kas
yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan tersebut di samping itu,
tingkat penyelewengan dan penggelapan kas akan mudah ditelusuri. Apalagi
masalah pengeluaran kas, dimana telah diketahui kas adalah masalah yang paling
rawan dan resiko hilangnya paling tinggi.

“Pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik semua transaksi
penerimaan dan pengeluaran dalam jumlah besar harus dilakukan dengan cek
yaitu melalui bank, sedangkan untuk penerimaan dan pengeluaran tunai yang
jumlahnya relatif kecil dilakukan melalui kas kecil. Kesalahan ataupun
penyimpangan terhadap kas di tangan (kas kecil) biasanya melibatkan pihakpihak intern perusahaan terutama di bagian kas. Umumnya kasus-kasus
penyimpangan tersebut terjadi karena sistem akuntansi yang diterapkan
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perusahaan tidak tepat dan kurang memadai”(Rosita, 2005).

CV Kawan Maju merupakan perusahaan swasta yang ada di Bandar
Lampung dan bergerak dalam bidang jasa yang memberikan jasa reparasi mobil.
Banyaknya kegiatan penjualan atau pemberian jasa kepada pelanggan yang
dilakukan CV Kawan Maju Bandar Lampung mengharuskan perusahaan ini
untuk mempunyai suatu sistem akuntansi yang baik karena banyaknya transaksi
penjualan yang menimbulkan adanya penerimaan kas dan operasi perusahaan
yang menimbulkan pengeluaran-pengeluaran kas maka sistem yang ada
haruslah berjalan dengan baik. Terutama dalam sistem akuntansi penerimaan
dan pengeluaran kas karena sifat kas yang likuid dan mudah untuk dicurangkan.
Pada CV Kawan Maju praktikan menemukan beberapa masalah yang
terdapat pada kas yaitu tidak adanya laporan arus kas serta pembuatan laba rugi
yang masih menggunakan excel bukan sistem komputer, dan rekonsiliasi bank
yang hanya dicatat dengan membandingkan dari laporan bank, setelah laporan
bank terbit maka perusahaan baru mulai mencocokan nya dengan keuangan
perusahaan serta adanya absensi yang masih manual . Dengan alasan dan
konsep di atas maka mendorong praktikan untuk mengadakan penelitian dengan
judul “Implementasi pelaporan pengendalian internal kas pada CV Kawan Maju
Bandar Lampung”.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program KP
Kerja praktik dilakukan selama kurang lebih 1 bulan terhitung dar 20 Juli
2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 di CV Kawan Maju yang berlokasi di
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Jl.Urip Sumoharjo No 17/145 Gunung Sulah, Sukarame,Bandar Lampung.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi ruang
lingkup kerja praktek ini adalah sebagai berikut :
-

Memeriksa rekening yang ada di bank dengan pemasukan dan
pengeluaran kas yang ada di sistem.

-

Menginput data dan memeriksa data yang sudah diinput agar tak
terjadi kesalahan dalam menginput data.

-

Mencatat pengeluaran dan pemasukan di dalam buku dan mengecek
absen dan kemudian memasukan absen ke dalam Microsoft excel.

-

Membuat surat keluar dan mengarsipkan surat yang masuk untuk
perusahaan.

1.3 Manfaat dan Tujuan
1.3.1. Manfaat
Adapun manfaat diadakannya kerja pratik adalah sebagai berikut :
-

Mahasiswa

memperoleh

kesempatan

untuk

menerapkan

ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan
dalam magang.
-

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian internal kas pada
CV. Kawan Maju sudah berjalan dengan baik atau belum.

-

Untuk mengetahui apakah pencatatan kas pada CV. Kawan Maju
sudah berjalan dengan baik atau belum.
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1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan diadakannya kerja pratik adalah sebagai berikut :
1. Bagi mahasiswa : dengan adanya kerja praktik, mahasiswa dapat
memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi
mahasiswa dalam penyesuaian diri dengan dunia kerja dan juga
mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah
diperoleh pada masa kuliah sekalian menambah wawasan dan
pengetahuan.
2. Bagi pihak kampus : hasil laporan bisa digunakan sebagai referensi
untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kerja
praktik, juga pihak kampus bisa menjalin hubungan yang baik
dengan perusahaan.
3. Bagi instansi : salah satu cara nisa menciptakan tenaga kerja yang
professional dan berintegritas juga bisa melihat tenaga kerja yang
potensial sikalangan mahasiswa dan apabila membutuhkan
pegawai maka perusahaan bisa merekrut mahasiswa yang
melakukan praktik kerja di perusahaan, dan juga perusahaan
terbantu untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target
waktu yang ditentukan.
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1.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1.4.1 Waktu Pelaksanaan
Kegiatan magang dilaksanakan waktu libur semester VI, selama
kurang lebih 1 bulan dimulai sejak 20 Juli 2020 dan berakhir pada 15
Agustus 2020. Ada pun jam kerja masuk adalah hari Senin sampai
dengan Jumat masuk pukul 08.30 sampai 16.30 dan Sabtu masuk
pukul 08.30 sampai 15.00.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan kegiatan magang di kantor CV Kawan
Maju. Berikut ini data informasi tempat pelaksanaan :
Nama Instansi

: CV Kawan Maju

Alamat

: Jl. Urip Sumoharjo 17/145 Gunung Sulah,
Sukarame

No Telpon

: (0721)709000

Bagian Tempat Magang : Bagian Administrasi dan Keuangan

1.5 Sistematika Penulisan
Agar setiap bahasan dapat dengan mudah dimengerti dan tersusun secara
sistematis, maka perlu dibagi ke dalam beberapa BAB dimana masing-masing
bab akan menguraikan hal pokok sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup kerja program kerja
praktik,tujuan dan manfaar kerja praktik, waktu dan tempat pelaksanaan, serta
sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Berisi tentang sejarah bagaimana perusahaan berdiri, visi dan misi dari
perusahaan, kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan dan juga struktur
organisasi yang ada dalam perusahaan.
BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN
Berisi tentang analisa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan,
tinjauan teori yang mendukung dalam menganalisa permasalahan yang ada,
metode yang digunakan dalam penelitian, juga mengenai rancangan program
yang akan dibuat.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang hasil dan pembahasan yang akan dijabarkan tentang
pelaksanaan pengelolaan kas dalam perusahaan.
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudag dibahas
sebelumnya dan saran-saran yang nantinya dapat bermanfaat baik bagi penulis
maupun perusahaan.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Perusahaan
Pendiri dari CV Kawan Maju yang akrab disapa Ko Asin ini sebelum
memulai merintis perusahan CV Kawan Maju sebenarnya sudah memilik unit
usaha yang lain yaitu PT Maju Motor yang beralamat di Jl. Ikan Kakap No 4244,Teluk Betung, Bandar Lampung dimana perusahaan ini adalah perusahaan
yang menjual sparepart mobil secara lengkap mulai dari onderdil mobil hingga
bagian yang bahkan sulit dicari dipasaran. PT Maju Motor yang telah berdiri sejak
tahun 2010 mengalami perkembangan yang cukup pesat hanya dalam waktu
beberapa tahun. Waktu yang diperlukan pemilik usaha untuk mengembangkan
bisnis adalah 4 tahun mulai dari 2010 – 2014.

Pada

tahun 2014 muncul

niat

dari

pemilik perusahaan untuk

mengembangkan sayap usahanya yaitu dengan membuka bengkel reparasi mobil
dimana bengkel reparasi mobil yang ada di Lampung sangat sedikit sekali
,tentunya usaha ini sangat menjanjikan untuk prospek ke depan karena bekerja
sama dengan asuransi-asuransi mobil sehingga tak sulit untuk mencari customer,
terlebih lagi untuk customer umum juga dilayani dengan mudah dan biaya yang
cukup terjangkau. CV Kawan Maju mengambil sparepart mobil nya dari usaha
yang sebelumnya sudah berdiri yaitu dari PT Maju Motor dan beberapa rekanan
PT Maju Motor yang sudah bekerja sama sehingga dapat mempercepat proses
8
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reparasi itu sendiri dan bisnis yang sudah dijalankan mengalami kemajuan hal.
Bahkan untuk CV Kawan maju sendiri pada tahun 2016 sudah memiliki cabang
kedua di daerah Panjang.
2.2 Visi dan Misi Perusahaan
2.2.1 Visi Perusahaan
Untuk menjadi bengkel reparasi mobil pilihan dan terbaik dengan
memberikan

solusi

yang

melebihi

harapan

pelanggan,

mengutamakan kepuasan pelanggan didukung dengan peralatan yang
lengkap dan tenaga ahli berkompeten dalam memberikan pelayanan
jasa bengkel kepada pelanggan.
2.2.2 Misi Perusahaan
Membangun bengkel yang sehat dan terpercaya dengan :
- Memberi pelayanan yang terbaik pada pelanggan dengan solusi
yang cepat dan tepat mulai dari pelanggan ingin memperbaiki
mobil, proses menunggu sampai dengan selesai diperbaiki.
- Menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan
ramah lingkungan.
- Memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas.
- Menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung dan
lingkungan kerja yang kondusif.
- Memenuhi ketentuan dan peraturan terkait dengan bisnis bengkel.
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2.2.3 Filosofi Perusahaan
- Kepuasan pelanggan adalah komitmen kami
- Kerja keras adalah kebiasaan kami
- Kerja tim adalah kekuatan kami
- Perubahan dan juga perbaikan adalah kunci sukses kami
2.3 Kegiatan Utama Perusahaan
CV Kawan Maju Bandar Lampung berfokus pada perdagangan jasa yaitu
membuka usaha bengkel reparasi untuk mobil.
2.4 Lokasi Perusahaan
Nama Instansi

: CV Kawan Maju

Alamat

: Jl. Urip Sumoharjo 17/145 Gunung Sulah, Sukarame

No Telpon

: (0721) 709000
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2.5 Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dalam Perusahaan
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BAB III
PERMASALAHAN PERUSAHAAN
3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan
Dalam melakukan magang di CV. Kawan Maju ini, ada beberapa masalah yang
saya temui, dan setelah dianalisis ada beberapa akibat yang dapat menjadi sebuah
masalah apabila tidak segera diperbaiki.
3.1.1 Temuan Masalah
- Adanya beberapa pencatatan yang masih manual termasuk absensi
dan laporan keuangan laba/rugi masih di excel.
-

Tidak adanya pencatatan

cash flow dalam perusahaan yang

digunakan untuk melihat pemasukan dan pengeluaran kas secara
rinci selama satu periode.
- Tidak adanya pencatatan rekonsiliasi bank oleh perusahaan tetapi
hanya mencocokkan dengan laporan bank yang ada dan di catat di
samping rekonsilias bank yang sudah terprint.
3.1.2 Rumusan Masalah
-Bagaimana

prosedur

pengendalian

internal

kas

di

perusahaan,apakah sudah berjalan dengan baik atau belum?
- Bagaimana pencatatan kas yang dilakukan perusahaan?

dalam
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3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah
CV Kawan Maju
Identifikasi Masalah
Studi Pustaka

Menentukan Variabel :
1. Konsep Akuntansi
2. Sistem pengendalian kas

Sumber Data :
1. Wawancara
2. Dokumentasi

Pengumpulan serta
pengolahan data
sehungga menjadi hasil
Gambar 1.2 Kerangka Pemecahan Masalah

3.2 Landasan Teori
3.2.1 Teori Konsep Akuntansi
Menurut Soemarso (2009) “Akuntansi adalah sebagai proses
pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi
untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang
jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.
“Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan
kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak
yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi
keuangan perusahaan” (Hery, 2012).
Konsep Sistem Akuntansi
Pengertian sistem menurut Indrajani (2011) “Sistem di artikan sebagai
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sekelompok elemen yang saling berhubungan, berintegrasi, dan
terintegrasi satu sama lain hingga membentuk satu satuan untuk
mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan
output dalam proses transformasi yang teratur”. Munurut Baridwan
(2008: 182)“ Sistem adalah suatu kerangka dan prosedur-prosedur
yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang
menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama
dari suatu perusahaan”. Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2016)
“Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan
yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan”. Menurut Susanto (2009) “Sistem akuntansi
dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang
saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis
untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang
diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan
keputusan dibidang keuangan”.
3.2.2 Teori Pengendalian Intern
“Pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi dan segala
cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi
dengan tujuan mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji
ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi serta
mendorong ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah
digariskan pimpinan perusahaan” (La Midjan dan Susanto, 2011).
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Komponen Pengendalian Intern
Arens et al (2008) Adapun Komponen pengendalian intern COSO
(committee of Sponsoring Organization) meliputi hal-hal seperti;
Lingkungan

pengendalian,

Penaksiran

resiko,

Aktivitas

pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan.
Tujuan Pengendalian Intern
Tujuan pengendalian intern menurut COSO (Anastasia dan Lilis,
2010) adalah: Efektivitas dan efisiensi operasi, Reliabilitas pelaporan
keuangan, serta Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.
3.2.3 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang
berupa uang tunai maupun surat- surat berharga yang mempunyai
sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan
maupun penjualan tunai sparepart , pelunasan piutang, pendapatan
dari jasa servis atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas
perusahaan.
Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas
dari penjualan tunai menurut Mulyadi (2015): Faktur Penjualan
Tunai, Pita Register Kas (Cash Register Tape), Credit Card Sales
Slip, Bill of Lading, Faktur Penjualan COD, Bukti Setor Bank, dan
Rekapitulasi Beban Pokok Penjualan.
3.2.4 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah kesatuan yang melibatkan
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bagian-bagian, formulir- formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur
dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan
perusahaan untuk menangani pengeluaran kas.
Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas
dengan cek menurut Mulyadi (2016) : Bukti kas keluar, Cek, dan
Permintaan Cek (Check Request).
3.3 Metode yang Digunakan
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.
Menurut Sugiono (2012: 29) “Penelitian deskriptif adalah metode
yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu
hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan
yang lebih luas”.
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil data penelitian di CV. Kawan Maju
Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.
17/145 Bandar Lampung, waktu penelitian dimulai dari bulan Juli
sampai dengan bulan Agustus tahun 2020.
Pengumpulan Data
1. Jenis Data. Dalam penelitian ini, data kualitatif adalah data yang

disajikan deskriptif atau berbentuk uraian berupa sejarah dan
struktur organisasi CV. Kawan Maju Bandar Lampung dan data
kuantitatif berupa data Jurnal dan rekonsiliasi bank serta kas
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harian pada CV. Kawan Maju Bandar Lampung.
2. Sumber Data. Sumber data yang digunakan pada umumnya

adalah data primer yang diambil penulis adalah hasil wawancara
langsung kepada pihak CV. Kawan Maju Bandar Lampung dan
data sekunder yang diambil dengan menggunakan semua data
yang diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi
diperusahaan, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan
jurnal dari CV. Kawan Maju Bandar Lampung.
Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk
memperoleh informasi yang diharapkan. Interview dilakukan
terhadap bagian kasir, bagian umum, bagian keuangan, bagian
pembukuan, dan bagian personalia CV Kawan Maju Bandar
Lampung.
2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan
laporan yang ada.
Metode Analisis
Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh
adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan cara
merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan
gambaran yang jelas mengenai perusahaan secara umum. Analisis
deskriptif mengumpulkan, menyusun, menganalisis data untuk
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memperoleh gambaran sebenarnya mengenai Sistem Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan teori yang ada sehingga
memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang
dihadapi.

3.4 Rancangan Programm yang Akan Dibuat
FINA Software Akuntansi
Fina Software Akuntansi yang merupakan singkatan dari Financial
Accounting adalah software aplikasi akuntansi yang berbasis windows yang
ada di dunia yang dapat di customize dengan cepat sehingga menyebabkan
software ini menjadi sangat inovatif. Dengan diterapkan aplikasi fina
diharapkan proses pengolahan data dari masukan data dengan melihat bukti
transaksi, pengolahan data yang dilakukan, data-data keluaran, penyimpanan
dokumen dan juga data keuangan bahkan sampai laporan keuangan berupa
laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas dan laporan keuangan
serta data lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Menggunakan FINA ini merupakan solusi yang bisa digunakan untuk
memecahkan masalah dalam perusahaan dikarenakan masih ada yang
dilakukan secara manual sehingga pengelolaan dalam perusahaan dapat
berjalan lebih efektif dan efisien dimana beberapa user bisa bekerja sama
dalam satu database tanpa mengganggu pekerjaan masing-masing dan saling
mengupdate data didalam program sehingga menghemat waktu dan juga biaya
yang dikeluarkan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Penerimaan kas dari CV.Kawan Maju Bandar Lampung berasal dari penjualan
tunai sparepart, penerimaan uang muka pendapatan jasa servis, pelunasan
piutang dari perusahaan asuransi yang bekerja sama,dan penerimaan dari servis
kendaraan. Penerimaan kas terbesar CV.Kawan Maju Bandar Lampung adalah
penerimaan dari servis kendaraan. Penerimaan kas

dari servis kendaraan

dilaksanakan dengan cara mewajibkan konsumen melakukan pembayaran harga
untuk jasa reparasi yang diberikan terlebih dahulu kepada bagian kasir sebelum
kendaraan diserahkan kepada perusahaan untuk dilakukan reparasi. Setelah
uang diserahkan kebagian kasir, kendaraan akan diperiksa untuk dilakukan
reparasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan

dan setelah reparasi selesai

kendaraan menjadi siap pakai dan akan dikembalikan ke pelanggan. Sedangkan
pelunasan piutang berhubungan dengan perusahaan asuransi seperti Jasa
Raharja, Asuransi Abda dan Prudential serta perusahaan asuransi lainnya.

Fungsi-fungsi penerimaan kas dari penjualan tunai sparepart dan pendapatan
jasa dari servis pada CV.Kawan Maju Bandar Lampung :
1. Fungsi Penjualan. Bertanggung jawab untuk menerima order dari

pelanggan, menyiapkan serta mengisi SPK

(Surat Perintah Kerja ),

menginput SPK dalam BMS (Bengkel Management System). Fungsi
penjualan juga berfungsi untuk menyerahkan kendaraan atau mengantar
kendaraan yang sudah selesai reparasi ketempat pelanggan ataupun
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pelanggan dapat juga mengambil kendaraan yng sudah selesai di reparasi
ke kantor dengan menunjukan SPK yang sudah ada.
2. Fungsi Kas. Bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari

pelanggan serta menyiapkan kuitansi dan bertanggung jawab dalam
menyetor uang kas perusahaan di bank.
3. Fungsi Admnistrasi Penjualan. Bertanggung jawab dalam administrasi

penjualan, pembuatan BSTK (bukti serah terima kendaraan ).
4. Fungsi Gudang. Menyiapkan kendaraan untuk melakukan pengecekan

kendaraan dan sparepart apa saja yang dibutuhkan,dilakukan oleh fungsi
penjualan.
5. Fungsi Pembukuan. Bagian Pembukuaan bertanggung jawab dalam

menyusun laporan keuangan perusahaan atas jurnal yang telah ada.
6. Fungsi Keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab dalam semua

administrasi keuangan
Dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai sparepart dan pendapatan jasa
dari servis adalah :
1. SPK (Surat Perintah Kerja). Diisi oleh bagian customer service untuk

mencatat pesanan pelanggan dan sebagai bukti persetujuan pelanggan
untuk membeli sparepart yang dibutuhkan Dokumen ini diisi dengan
keterangan dari pelanggan antara lain : Nama Pelanggan, Alamat
Pelanggan, faktur STNK,tahun kendaraan , type mobil, nomor polisi,
nomor mesin dan merk kendaraan. SPK sah jika ditandatangani Pelanggan
dan Customer Service.
2. Work Order (WO). Dokumen ini dikeluarkan oleh administrasi penjualan
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untuk memerintahkan agar menyiapkan sparepart kendaraan yang dipesan
dan pekerjaan kendaraan setelah sparepart yang dipesan ada.
3. Nota / Kuitansi. Dibuat oleh bagian kasir saat menerima uang tunai dari

pelanggan. Dokumen ini berisi tanggal pembuatan kuitansi, nama yang
melakukan pembayaran, jumlah uang yang diterima dan jenis kendaraan.
4. Bukti Setor. Sebagai bukti penyetoran kas di bank oleh kasir.

Dalam mencatat transaksi penerimaan kas CV.Kawan Maju telah otomatis
terprogram dalam komputer. Jaringan Prosedur penerimaan kas pada
CV.Kawan Maju adalah sebagai berikut :
1. Prosedur

Penerimaan

Order.

Penerimaan

order

diawali

dengan

kedatangan calon pelanggan ke bengkel CV.Kawan Maju atau pelanggan
menghubungi customer service. Lalu akan disiapkan Surat Perintah Kerja
(SPK) sesuai dengan kualifikasi kendaraan. SPK dibuat 4 Rangkap,
Rangkap 1 ditahan customer service, rangkap 2 untuk pelanggan yang
akan digunakan untuk pembayaran di kasir, rangkap 3 untuk Administrasi
Penjualan dan rangkap 4 diserahkan kepada Kepala Bengkel. SPK ditanda
tangan dan diotorisasi oleh Kabag Penjualan. Customer Service akan
Menginput SPK kedalam aplikasi komputer BMS (Bengkel Management
System).
2. Prosedur Penerimaan Kas. Selanjutnya pelanggan akan membayar

pelunasan kendaraan atau pembayaran uang muka kendaraan di Kasir.
Kasir akan membuat kuitansi (diprint dalam BMS). Kuitansi ini rangkap 3.
Rangkap 1 diberikan ke pelanggan, rangkap 2 dan rangkap 3 diarsip.
3. Prosedur pencatatan penjualan. Work Order diunput untuk menghasilkan
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jurnal kedalam aplikasi komputer.
4. Prosedur penyetoran kas ke bank. Yang bertugas untuk menyetorkan uang

di bank adalah Kasir, Kasir menghitung uang yang ada dalam perusahaan
dan menyetornya ke bank.
5. Prosedur pencatatan penyetoran kas ke bank. Semua bukti setor bank akan

diserahkan kepada Bagian Keuangan untuk diinput.

Unsur pengendalian internal yang ada dalam sistem penerimaan kas dari
penjualan tunai sparepart dan pendapatan jasa dari servis pada CV.Kawan
Maju Bandar Lampung adalah :
1. Organisasi; Fungsi Penjualan terpisah dari Fungsi Kas, Fungsi Kas

terpisah dengan Fungsi Akuntansi, dan Transaksi penjualan dilaksanakan
oleh Fungsi Penjualan, Fungsi Kas, dan Fungsi Akuntansi.
2. Sistem Otorisasi dan prosedur Pencatatan; Semua penerimaan order dari

pelanggan diotorisasi oleh customer service dan bertanggung jawab untuk
membuat SPK., Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas untuk
mencetak kuitansi lewat BMS dan ditanda tangan oleh fungsi kas dan
diberi cap, dan Semua pencatatan jurnal telah otomatis dalam aplikasi
sistem komputer.
3. Praktik

Yang

Sehat;

Semua

dokumen

penjualan

tercetak

dan

pemakainnya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan, dan Setiap
sore dilaksanakan LHKB (Laporan Harian Kas Bank) yang diperiksa
Kabag Administrasi Keuangan.
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Sistem akuntansi pengeluaran kas terdapat dua sistem yaitu sistem
akuntansi pengeluaran kas dengan bukti kas

dan sistem akuntansi

pengeluaran dengan melalui dana kas kecil. Sistem akuntansi Pengeluaran
kas yang diterapkan CV.Kawan Maju terdapat dua sistem yaitu dengan
sistem budget oleh bagian yang terkait dan dengan dana kas kecil. Budget
dibuat untuk pengeluaran kas yang relatif besar dan merupakan dana
operasional untuk CV.Kawan Maju sedangkan pengeluaran kas kecil
hanya di peruntukkan bagi pengeluaran yang sistemnya tetap setiap bulan
Sistem pengeluaran kas sistem budget umumnya untuk membiayai biaya
promosi perusahaan dan segala pengeluaran operasional

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan sistem
budget adalah :
1. Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas. Fungsi ini bertanggung jawab

dalam pembuatan budget sebagai rincian anggaran yang di perlukan.
Biasanya pembuatan budget dilakukan oleh Bagian Keuangan.
2. Fungsi Kas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk pengambilan dana di

bank dan memeberikan dana untuk fungsi yang memerlukan pengeluaran
kas.
3. Fungsi Keuangan; Fungsi Bertanggung jawab untuk menginput ke sistem

atas bukti kas yang ada.
4. Fungsi Akuntansi; Fungsi ini bertanggung jawab untuk rekonsiliasi dan

pemeriksaan
budget yang sudah digunakan.
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5. Fungsi

Pemeriksa

Intern.

Bertanggung jawab untuk melakukan

perhitungan kas operasional pada CV Kawan Maju dilakukan perhitungan
fisik setiap sore hari yang dilakukan Kabag Administrasi keuangan .

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan sistem
budget adalah: bukti pengeluaran kas/bank. Dokumen ini berfungsi sebagai
perintah pengeluaran kas kepada bagian kasir sebesar tercantum dalam dokumen
tersebut. Dokumen berisi rincian anggaran yang dikeluarkan.

Unsur pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas adalah sebagai
berikut :
1. Organisasi; Fungsi penyimpanan kas terpisah dari fungsi akuntansi, dan

Transaksi pengeluaran kas tidak dilaksanakan sendiri oleh bagian kasir
dari awal sampai akhir.
2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan; Pengeluaran kas mendapat

otorisasi dari pejabat yang berwenang, Penginputan dalam sistem
didasarkan pada bukti pengeluaran kas yang telah mendapat otorisasi dari
kepala bengkel.
3. Praktik yang sehat; Saldo kas disimpan dalam brankas uang perusahaan

untuk menghindari kemungkinan pencurian, Secara periodik diadakan
pencocokkan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas
menurut catatan akuntansi.
4.2 Pembahasan
Analisis Sistem Penerimaan kas pada CV Kawan Maju Bandar Lampung
adalah:

25

Transaksi penjualan tunai sparepart maupun kredit yang dilaksanakan tidak
dilaksanakan oleh satu bagian saja akan tetapi sudah ada pembagian fungsi
yang terkait dalam transaksi :
1. Bagian Penjualan dan Penerimaan Kas terpisah.
2. Bagian Penjualan, Penerimaan Kas terpisah dari Bagian Piutang
3. Bagian Penerimaan Kas serta piutang terpisah dari Bagian Akuntansi

Adanya pemisahan bagian tersebut diharapkan dapat menghindari adanya
kesalahan dalam pelaksanaan tugas, kecurangan dan penggelapan kas. CV.
Kawan Maju Bandar Lampung telah memiliki Struktur Organisasi yang baik
dengan memisahkan tiap-tiap bagian dengan tanggung jawab masing- masing
bagian yang berbeda.

Perusahaan telah menggunakan sistem komputer dalam pencatatan transaksi
sehingga semua transaksi telah otomatis diolah dalam sistem komputer. Hal ini
dapat menghindari kesalahan pencatatan dan dapat lebih efisien dan efektif.

Semua dokumen telah bernomor urut tercetak. Hal tersebut dapat menghindari
terjadinya kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan karyawan Apabila
adanya tanpa dokumen. Semua dokumen harus diotorisasi dan disetujui oleh
pimpinan masing-masing bagian.

Tiap sore diadakan pemeriksaan fisik jumlah kas yang ada dalam perusahaan
yang diotorisasi oleh Kepala Administrasi Keuangan.

Analisis Sistem Pengeluaran kas dengan di budget adalah Dalam pengeluaran
kas tidak dilaksanakan oleh satu bagian akan tetapi sudah ada pemisahan fungsi
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diantaranya Bagian Kas terpisah dari Bagian Akuntansi dan Keuangan. Bagian
Pembuatan budget terpisah dari bagian kas. Adanya pemisahan fungsi tersebut
pencatatan pengeluaran dengan jumlah saldo yang diserahkan benar-benar
sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Perusahaan menerapkan sistem budget dalam pengeluaran kas dan dikontrol
langsung dari Kantor Pusat PT. Maju Motor.

Perusahaan telah menggunakan sistem komputer untuk menginput pengeluaran
kas. Yaitu diinput dalam sistem SBO. Hal ini sangat efisien dan dapat di akses
oleh Bagian Pembukuan untuk dapat mengontrol pengeluaran yang keluar.
Semua dokumen pengeluaran kas harus diotorisasi dan mendapat persetujuan
oleh bagian yang berwenang lainnya.
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BAB V
Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka
dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
adalah sebagai berikut :
1. Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada dilaksanakan

secara sistematis semua proses penerimaan kas dan pengeluaran kas harus
mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang.
2. Terdapat pemisahaan fungsi keuangan, akuntansi dan kas sehingga

keamanannya dapat terjamin. Hal tersebut sesuai teori dan terlaksanakan
dengan baik pada CV. Kawan Maju Bandar Lampung.
3. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas didukung dengan sistem

pengendalian intern yang sangat baik.
4. Perusahaan telah menggunakan sistem komputer untuk mencatat semua

transaksi kecuali bagian laporan keuangan dan pencatatan kas kecil yang
msih menggunakan manual di Microsoft Excel. Semua data telah otomatis
tersedia dalam sistem hal ini sangat efektif dan efisien bagi perusahaan.
5.2 Saran
- Adapun saran yang yang diberikan berdasarkan hasil yang didapat adalah
Perusahaan sebaiknya membuat SOP dan Flowchart Penerimaan serta
Pengeluaran Kas secara tertulis untuk memperjelas dokumen, formulir,
dan fungsi yang terkait.
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- Terus melaksanakan program menggunakan Fina Software Akuntansi
agar bisa mendapatkan laporan laba/rugi secara cepat tanpa harus
menggunakan Microsoft Excel lagi sehingga dapat lebih efisien.
- Pencatatan absen sebaiknya juga dilakukan secara program agar terlihat
lebih baik pengelolaannya di CV. Kawan Maju.
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN MAGANG

Gambar 1.3 Surat Keterangan Telah Melakukan Magang Dari Perusahan
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Dokumentasi Foto Foto Kegiatan

Gambar 1.4 Menginput Data Work Order ke BMS

Gambar 1.5 Print Surat Serah Terima Kendaraan
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Gambar 1.6 Kegiatan Memasukan data ke Dalam Sistem

Gambar 1.7 Kegiatan Mencocokan Laporan Dengan Yang Ada di Sistem
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Gambar 1.8 Bukti Setoran

Gambar 1.9 Nota Jasa

Gambar 1.10 Nota Suku Cadang
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Gambar 1.11 Bukti Pengeluaran Kas

Gambar 1.12 Surat Perintah Kerja

Gambar 1.13 Laporan Laba Rugi 16 Juli 2020
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Gambar 1.14 Form Surat Serah Terima Kendaraan
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Tabel 1.1 Kegiatan Selama Praktik Kerja
Senin, 20 Juli 2020

Diperkenalkan program BMS
Memasukkan data ke dalam BMS
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Selasa, 21 Juli 2020

Membantu mengabsen karyawan secara manual
Menginput data pelanggan
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Rabu, 22 Juli 2020

Membantu CS untuk melayani pelanggan
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Kamis, 23 Juli 2020

Membuat bukti setoran
Memeriksa data agar tak ada kesalahan input
Ikut bagian keuangan keluar kantor ke asuransi untuk
menagih pelunasan piutang yang ada
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Jumat, 24 Juli 2020

Mencatat pengeluaran dan pemasukan ke buku yang ada
Memeriksa stok sparepart yang ada di gudang
Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk
Membuat absensi karyawan di Microsoft Excel

Sabtu, 25 Juli 2020

Membantu CS untuk melayani pelanggan
Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Senin, 27 Juli 2020

Menerima telepon dari pelanggan
Membuat bukti setoran
Mencatat pengeluaran dan pemasukan ke buku yang ada

Selasa, 28 Juli 2020

Ikut bagian keuangan keluar kantor ke asuransi untuk
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menagih pelunasan piutang yang ada
Rabu, 29 Juli 2020

Membuat surat keluar untuk ditunjukkan ke bagian asuransi
Memeriksa data yang ada di sistem
Membuat bukti setoran

Kamis, 30 Juli 2020

Membantu CS untuk melayani pelanggan
Mengkonfirmasi ke pihak asuransi tentang klaim yang
dilakukan oleh customer asuransi
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Jumat, 31 Juli 2020

Memasukkan data ke dalam BMS
Membantu membuat laporan laba rugi harian
Membantu mencatat dan melaporkan kas harian yang
diterima

Sabtu, 1 Agustus
2020

Membantu CS untuk melayani pelanggan
Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Senin, 3 Agustus
2020

Mencatat pengeluaran dan pemasukan ke buku yang ada
Membuat absensi karyawan di Microsoft Excel
Membuat bukti setoran
Membantu mencatat dan melaporkan kas harian yang
diterima

Selasa, 4 Agustus
2020

Memeriksa stok sparepart yang ada di gudang
Menginput data pelanggan

Rabu, 5 Agustus
2020

Membantu membuat laporan laba rugi harian
Membantu mencatat dan melaporkan kas harian yang
diterima
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Kamis, 6 Agustus
2020

Membantu CS untuk melayani pelanggan
Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk

Jumat, 7 Agustus
2020

Memeriksa data agar tak ada kesalahan input
Membantu CS untuk melayani pelanggan
Ikut bagian keuangan keluar kantor ke asuransi untuk
menagih pelunasan piutang yang ada

Sabtu, 8 Agustus
2020

Mengkonfirmasi ke pihak asuransi tentang klaim yang
dilakukan oleh customer asuransi
Memeriksa stok sparepart yang ada di gudang
Memeriksa data agar tak ada kesalahan input

Senin, 10 Agustus
2020

Menerima telepon dari pelanggan
Membuat bukti setoran
Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan

Selasa, 11 Agustus
2020

Menerima telepon dari pelanggan
Membuat laporan laba rugi harian untuk dilaporkan secara
berkala
Mencocokkan data yang ada dengan sistem BMS

Rabu, 12 Agustus
2020

Membuat bukti setoran
Mencatat pengeluaran dan pemasukan ke buku yang ada
Memeriksa stok sparepart yang ada di gudang

Kamis, 13 Agustus
2020

Membantu pemeriksaan kas secara fisik
Membantu CS
Membuat setoran kas
Menginput data ke BMS
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Jumat, 14 Agustus
2020

Membantu membuat laporan laba rugi harian
Membantu mencatat dan melaporkan kas harian yang
diterima
Membantu memeriksa kas secara fisik

Sabtu, 15 Agustus
2020

Print surat-surat yang dibutuhkan untuk diberikan ke
pelanggan
Membantu CS untuk melayani pelanggan
Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk

