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ABSTRAK
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PENERIMAAN KAS
(Studi Kasus Pada Toko Aksesoris Blueberry)
Dendy Ananda
NIM : 142114121
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2018
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) melihat apakah sistem akuntansi
penerimaan kas yang diterapkan oleh Toko Aksesoris Blueberry sudah sesuai
dengan prinsip sistem akuntansi penerimaan kas. (2) mengetahui masalah yang
terjadi pada sistem akuntansi yang sedang diterapkan dan memberikan suatu
rancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sesuai dengan
kebutuhan Toko Aksesoris Blueberry.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan
mendeskripsikan sistem akuntansi penerimaan kas Toko Aksesoris Blueberry
serta membandingkan dengan prinsip sistem akuntansi penerimaan kas. Teknik
analisis yang lainya yaitu mengidentifikasi masalah yang terdapat pada sistem
akuntansi yang diterapkan, kemudian merancangkan suatu sistem informasi
akuntansi penerimaan kas dengan Flowchart, Data Flow Diagram (DFD) dan
Microsoft Access.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Toko Aksesoris Blueberry secara
keseluruhan belum menerapkan prinsip sistem akuntansi penerimaan kas, hal ini
dikarenakan Toko Aksesoris Blueberry masih digolongkan sebagai usaha kecil
menengah yang mana semua aktivitas dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. (2)
Masalah yang terdapat pada sistem akuntansi penerimaan kas yang dijalankan
Toko Aksesoris Blueberry masih menggunakan pencatatan manual yang tidak
teratur dan terkadang menunjukan hasil yang keliru. Rancangan sistem informasi
penerimaan kas berupa form elektronik (form input penerimaan kas dan report
penerimaan kas) dan diharapkan rancangan sistem informasi akuntansi
penerimaan kas dapat menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan Toko
Aksesoris Blueberry.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi. Penerimaan Kas. Toko Aksesoris Blueberry.
xiv
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ABSTRACT
ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
FOR CASH RECEIPTS
(A Case Study At Blueberry Accessories Store)

Dendy Ananda
NIM : 142114121
University of Sanata Dharma
Yogyakarta
2018

This research was aimed to: (1) Analyze the accounting of case receipt
implemented at Blueberry Accessories Store in accordance with the principles of
cash receipts accounting system. (2) To know the problem that occur in the
accounting system implemented and provide the design of accounting information
system cash receipts in accordance with the needs of Blueberry Accessories Store.
The data analysis technique used was descriptive analysis, by described
the accounting system cash receipt in Blueberry Accessories Store and compare
with the principle of cash receipt accounting system, other analysis techique that
use was problems identification contained in accounting information system cash
receipts, with Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), and Microsoft Access.
Based on the analysis it could be concluded that: (1) Blueberry
Accessories Store as a whole has not yet implemented the principle of cash
receipts accounting system, this is because Blueberry Accessories Store is still
classified as a small to medium business where all activities are done by the
business owner himself. (2) Issue contained in the cash receipts accounting system
run by the Blueberry Accessories Store still use manual recording that is not
regularry and sometimes show incorect results. The design of cash receipts
information accounting system in the form of electronic form (cash input form and
cash receipts report) and it’s expected that cash receipts accounting information
system design can be a solution that suits the need of Blueberry Accessories Store.

Keywords : Accounting Information System. Cash Receipt. Blueberry Accessories Store.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada saat ini, bisnis usaha kecil dan menengah atau disebut sebagai
UKM menjadi salah satu bisnis yang semakin diminati oleh calon
pembisnis baru. Dilansir dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah menunjukkan jumlah pelaku bisnis UKM pada tahun 2013
sebanyak 57.895.721 unit, pada tahun 2014-2016 jumlah usaha kecil dan
menengah lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UKM
diperkirakan sampai lebih dari 59.000.000 unit (Jurnal.id). Jumlah pelaku
bisnis UKM yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat
persaingan bisnis semakin ketat dan menjadi tantangan bagi pelaku bisnis
yang merintis usahanya (Liputan6.com).
“Persaingan فadalah فketika فorganisasi فatau فperseorangan فberlombaف
untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti mendapatkan konsumen,
pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan”ف
(Kuncoro 2005:86). Dengan pesatnya persaingan dalam dunia bisnis
mendorong setiap bidang usaha untuk mengelola dan mengembangkan
kegiatan usahanya secara lebih efektif dan lebih inovatif. Hal ini dilakukan
agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.
Untuk menunjang kegiatan operasional usaha agar dapat bersaing
dengan bisnis lain dibutuhkan penunjang yang tidak bisa terlepaskan yaitu
keperluan data, informasi dan perkembangan teknologi informasi. Data
1
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dan informasi bisa didapatkan dari dalam maupun luar perusahaan
(Romney dan Steinbart 2015:4-5).
Menurut فWinarno( ف2006:16)“ فInformasi adalah data yang sudah
diolah فsehingga فberguna فuntuk فpembuatan فkeputusan”. فAtau فdengan فkataف
lain informasi adalah data yang telah diolah sehingga penting bagi setiap
organisasi maupun individu untuk pertimbangan dalam pengambilan
keputusan yang nantinya akan berdampak dimasa mendatang. Apabila
informasi yang didapat tidak memiliki nilai akan menyebabkan kesalahan
dalam pengambilan keputusan, maka dari itu informasi yang terdapat
dalam sebuah perusahaan haruslah memiliki nilai yang relevan, akurat,
dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. Adapun ciri-ciri informasi
yang berkualitas menurut (Jogiyanto, 2005:10) adalah sebagai berikut:
1. Akurat yang berarti suatu informasi harus bebas dari kesalahankesalahan atau menyesatkan.
2. Tepat waktu yang berarti informasi harus dapat diterima penguna pada
saat

yang

diperlukan

dan

tidak

mengalami

keterlambatan.

Keterlambatan penyampaian informasi dapat menyebabkan suatu
informasi menjadi tidak bernilai lagi.
3. Relevan yang berarti suatu informasi harus benar-benar sesuai dengan
yang dibutuhkan pengguna, karena didalam suatu organisasi terdapat
beberapa bagian atau departemen yang berbeda, sehingga masingmasing bagian memerlukan informasi yang berkitan dengan bidangnya
masing-masing.
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Informasi yang berkualitas juga didukung dengan sebuah sistem
yang

dapat menujang kegiatan oprasional guna menghasilkan

informasi yang baik dan akurat, salah satunya adalah sistem informasi
akuntansi. Menurut Romney فdan فSteinbart( ف2015:10)“ فSistemف
informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan
mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan
informasi bagi pengambil keputusan”. فSistem فini فmeliputi فorang,ف
prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi
informasi serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Menurut
Mulyadi (2016:379) sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu
catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang
dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan
untuk kegiatan umum perusahaan.
Dari pengertian diatas dapat dikatakan dengan adanya sistem
informasi akuntansi yang baik nantinya akan berguna untuk mengelola
informasi dari sistem akuntansi penerimaan kas agar sesuai dengan
mutu dan ketepatan dari informasi itu sendiri untuk pengambilan
keputusan serta akan memberikan gambaran secara keseluruhan
mengenai informasi pengelolaan keuangan perusahaan khususnya
penerimaan kas.
Toko Aksesoris Blueberry adalah salah satu usaha kecil
menengah belum mempunyai sistem informasi akuntansi dan
membutuhkan perancangan aplikasi sistem informasi penerimaan kas
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yang dapat membantu kegiatan oprasional usaha khususnya dalam
proses penerimaan kas yang nantinya akan membantu pemilik usaha
dalam mendapatkan informasi yang lebih baik sehingga memudahkan
dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik
untuk

melakukan

penelitian

dengan

judul

“ANALISIS

DAN

PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
STUDI KASUS PADA TOKO AKSESORIS BLUEBERRY”.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Apakah penerapan sistem akuntansi penerimaan kas yang diterapkan
Toko Aksesoris Blueberry sudah mengacu pada prinsip sistem
akuntansi ?
2. Bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas
bagi Toko Aksesoris Blueberry?

C. Batasan Masalah
Pengembangan suatu sistem informasi akuntansi kususnya pada
penerimaan kas merupakan suatu sistem yang dibutuhkan oleh Toko
Aksesoris Blueberry, oleh karena itu pada penelitian ini akan berfokus
pada perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan karena
adanya keterbatasan waktu maka perancangan yang akan dibuat adalah
perancangan input berupa form elektronik penerimaan kas untuk
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memudahkan pencatatan akuntansi kususnya penerimaan kas dan akan
memberikan hasil berupa informasi akuntansi penerimaan kas bagi Toko
Aksesoris Blueberry.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk melihat apakah sistem akuntansi penerimaan kas yang
diterapkan oleh Toko Aksesoris Blueberry sudah mengacu dengan
prinsip sistem akuntansi.
2. Untuk mengetahui masalah yang terjadi pada sistem akuntansi yang
sedang diterapkan dan memberikan rancangan sistem informasi
akuntansi penerimaan kas yang sesuai dengan kebutuhan Toko
Aksesoris Blueberry.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini, dapat mempunyai manfaat yang dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Toko Aksesoris Blueberry
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
akuntansi yang berhubungan dengan sistem penerimaan kas dan
rancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang memadai
guna

membantu

jalannya

kegiatan

oprasional

usaha

untuk

meningkatkan hasil laporan penerimaan kas yang lebih akurat dan
bernilai.
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2. Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini dapat dijadikan koleksi pustaka perpustakaan Universitas
Sanata Dharma khususnya dalam bidang perancangan sistem informasi
akuntansi penerimaan kas.
3. Penulis
Penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan sebuah
rancangan sistem informasi akuntansi khususnya pada penerimaan kas,
serta penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi sarjana ekonomi dan diharapkan dapat
bermanfaat bagi penulis dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan
BAB I

Pendahuluan
Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang
mendasari mengapa masalah ini diangkat sebagai topik dan
dibahas oleh peneliti. Rumusan masalah yang berisi
pertanyaan yang akan ditanyakan dalam penyelesaian
masalah. Manfaat dan tujuan penelitian yang membahas
manfaat apa yang diperoleh dari hasil penelitian ini.
Sistematika penulisan yang berisi urutan pembahasan di
dalam penelitian.
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BAB II

Landasan Teori
Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang
relevan dan sesuai dengan topik penelitian, dan sebagai
landasan dalam membahas masalah penelitian.

BAB III

Metodelogi Penelitian
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi,
subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV

Gambaran Umum Perusahaan
Bab

ini

akan

membahas

mengenai

sejarah

dan

perkembangan Toko Aksesoris Blueberry, Lokasi, Struktur
Usaha, Deskripsi Jabatan dan Tujuan Usaha Toko
Aksesoris Blueberry.
BAB V

Analisis Data dan Pembahasan
Bab

ini

berisi

analisis

dan

pembahasan

terhadap

perbandingan sistem akuntansi Toko Aksesoris Blueberry
dengan prinsip-prinsip sistem akuntansi penerimaan kas
dan usulan perancangan suatu sistem informasi akuntansi
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penerimaan kas yang diberikan oleh peneliti kepada Toko
Aksesoris Blueberry.
BAB VI

Penutup
Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis dan
pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang
diharapkan
Blueberry.

dapat

bermanfaat

bagi

Toko

Akseosris
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori
A. Sistem
1. Pengertian Sistem
Menurut فHall( ف2007:6)“ فSistem فadalah فkelompok فdari فdua فatauف
lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang
berfungsiفdenganفtujuanفyangفsama”.ف
Menurut Romney dan Stainbart (2015:3) “Sistem فadalahف
rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling
berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem
memiliki subsistem yang melakukan fungsi khusus untuk mendukung
sistem”.
Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:2) “sistem فadalahف
kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu
tujuanفtertentu”.
2. Karakteristik Sistem
Menurut Jogiyanto (2005:3-5), suatu sistem mempunyai karakteristik
atau sifat-sifat yang tertentu yaitu:
a. Komponen Sistem
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling
berinteraksi, yang artinya saling bekerja membentuk satu kesatuan.

9
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Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat
berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
b. Batas Sistem
Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu
sistem dengan sistem yang lainya atau dengan lingkungan luarnya.
Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai
satu kesatuan.
c. Lingkungan Luar Sistem
Lingkungan luar sistem adalah semua yang diluar batas dari sistem
yang mempengaruhi subsistem lainya.
d. Penghubung Sistem
Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu
subsistem dengan subsitem lainya.
e. Masukan Sistem
Masukan (input) adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem.
f. Keluaran Sistem
Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan
diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
g. Pengolah Sistem
Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan
merubah masukan menjadi keluaran.
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h. Sasaran Sistem
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran dari
sistem sangat menentukan masukkan yang dibutuhkan sistem dan
keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.

B. Akuntansi
1. Definisi Akuntansi
a. “Akuntansi فadalah فsistem فinformasi فyang فmenghasilkan فlaporanف
kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas
ekonomi

dan

kondisi

perusahaan.

Pihak-pihak

yang

berkepentingan yaitu kreditor, pemasok, investor, karyawan, dan
pemilik”(فWarrenف2008:10).
b. “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi
dari فsuatu فorganisasi فkepada فpengguna فyang فberkepentingan”ف
(Kieso 2007:4).
c. “Akuntansi فadalah فproses فmengidentifikasikan, فmengukur, فdanف
melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya
penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang
menggunakanفinformasiفtersebut”(فSoemarsoفS.Rف2002:3).
Menurut ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi
adalah

proses

mengidentifikasi,

mengukur

dan

melaporankan

mengenai seluruh informasi ekonomi suatu organisasi kepada pihak-
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pihak

yang

berkepentingan

yang

nantinya

digunakan

untuk

pengambilan keputusan.
C. Sistem Akuntansi
1. Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut Mulyadi (2016:3), Sistem Akuntansi adalah organisasi,
formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen
guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Selain pengertian diatas
dalam buku mulyadi juga dikatakan hal penting lainya dari sistem
akuntansi adalah sebuah perancangan informasi akuntansi yang
dibutuhkan manajemen atau pemakai lain. Perancangan sistem
pengolaan informasi bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi
akuntansi.
SedangkanفmenurutفWarren,فReeve,فdanفFess(ف2005:226),“فSistemف
Akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan,
mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi
operasiفdanفkeuanganفsebuahفperusahaan”.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi
adalah formulir, catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang
digunakan untuk mengelola data mengenai usaha suatu kegiatan
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
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seperti pemegang saham, kreditor, dan lembaga-lembaga pemerintah
untuk menilai hasil operasi akuntansi.
2. Unsur-unsur Sistem Akuntansi
Suatu sistem akuntansi mempunyai unsur-unsur pokok, menurut
Mulyadi (2016:3-5) unsur suatu sistem akuntansi adalah :
a. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam
terjadinya transaksi. Formulir juga sering disebut dengan istilah
dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam
organisasi didokumentasikan diatas kertas.
b. Jurnal
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan
untuk

mencatat,

mengklasifikasikan,

dan

mengakses

data

keuangan dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam
jurnal adalah formulir.
c. Buku Besar
Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk
meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam
jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar disediakan sesuai
dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan
keuangan. Rekening buku besar ini dapat dipandang sebagai
sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.
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d. Buku Pembantu
Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu
dalam buku besar. Buku pembantu merupakan catatan akuntansi
akhir (book of final entry), yang berarti tidak ada catatan akuntansi
lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam
rekening buku pembantu.
e. Laporan
Laporan keuangan dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan
perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok penjualan,
daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo
persediaan. Laporan ini berisi informasi yang merupakan keluaran
sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer
dan tayangan pada layar monitor komputer.
3. Tujuan Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi yang baik dapat tercipta dari adanya kerjasama antara
manusia dengan sumber daya lainya di dalam suatu perusahaan untuk
mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Mulyadi (2016:15), tujuan
umum pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut:
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
b. Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang
sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun
struktur informasinya.
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c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan
intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi
akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
d. Untuk mengurangi biaya kritikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.
Uraian dari tujuan sistem akuntansi diatas dapat disimpulkan
bahwa sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar
manajemen dapat menghasilkan informasi akuntansi terstruktur.

D. Sistem Informasi Akuntansi
1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Romney فdan فSteinbart( ف2015:10)“ فSistem فinformasiف
akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan mencatat,
menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi
pengambil keputusan”. فSistem فini فmeliputi فorang, فprosedur فdanف
instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi serta
pengendalian internal dan ukuran keamanan.
Menurut Diana (2012:5) sistem informasi akuntansi adalah
sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta
melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan.
Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen organisasi
yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengelola, menganalisa dan
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mengkomunikasikan mengenai informasi keuangan dan pengambilan
keputusan yang relevan bagi pihak intern perusahaan dan pihak extern.
2. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Romney dan Steinbart (2015:11), fungsi penting dari
sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi, yaitu:
a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan
transaksi.
b. Memproses data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan
dalam pengambilan keputusan.
c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.
Sistem informasi akuntansi mempunyai beberapa komponen
(Romney dan Steinbart 2015:10), yaitu:
a. People yaitu subyek yang mengoprasikan sistem dan melakukan
berbagai fungsi.
b. Procedure yaitu mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
yang berhubungan dengan aktivitas organisasi.
c. Data yaitu kegiatan atau proses bisnis.
d. Software yaitu memproses data yang diorganisasi.
e. Infrastruktur informasi teknologi yaitu komputer dan peralatan
lainnya.
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Subsistem dasar yang terdapat didalam sistem informasi
akuntansi (Romney dan Steinbart 2015:7):
a. Siklus pendapatan yaitu mencakup kegiatan penjualan dan
pembelian dalam bentuk uang tunai.
b. Siklus pengeluaran yaitu mencakup kegiatan pembelian dan
pembayaran dalam bentuk tunai.
c. Siklus penggajian sumber daya manusia yaitu mengontrak dan
menggaji pegawai.
d. Siklus produksi yaitu mengubah bahan mentah menjadi barang
jadi.
e. Siklus keuangan yaitu mendapatkan dana dari investor dan kreditor
dan membayar mereka kembali.

E. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
1. Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Mulyadi (2016:379) berpendapat bahwa, sistem akuntansi
penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan
kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang
siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan.
Kesimpulan dari pengertian sistem akuntansi penerimaan kas
yaitu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi dan
terjadi secara berulang-ulang kemudian melakukan pencatatan atau
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penagihan kas atas pembayaran penjualan dalam suatu periode
transaksi.
2. Sumber Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu
dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang atau dari
penjualan secara kredit.
a. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai
Menurut Mulyadi (2016:379), berdasarkan pengendalian intern
yang

baik,

sistem

penerimaan

kas

dari

penjualan

tunai

mengharuskan:
1) Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke
bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain
selain kasir untuk melakukan internal check. Internal check
yaitu

melakukan

pengujian

dan

kebenaran

perkalian,

penjumlahan, dan pengurangan angka-angka yang tertera dalam
formulir, serta penelitian cara penjurnalan.
2) Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui
transaksi kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu
kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.
b. Sistem Penerimaan Kas dari Piutang
Menurut Mulyadi (2016:403), dalam perusahaan penerimaan kas
dari penjualan tunai biasanya merupakan sumber penerimaan kas
yang relatif kecil. Sistem pengendalian intern yang baik yaitu
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sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya
kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak
berhak menerimanya.

F. Analisis Sistem
1. Pengertian Analisis Sistem
Menurut Jogiyanto (2005:129), Analisis sistem adalah penguraian dari
suatu

sistem

komponennya

informasi
dengan

yang

maksud

utuh
untuk

kedalam

bagian-bagian

mengidentifikasikan

dan

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan,
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang dapat
diusulkan perbaikanya. Langkah-langkah analisis sistem yaitu:
a. Identify (Mengidentifikasi masalah)
Merupakan langkah awal yang dilakukan dalam tahap analisis
sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang
diinginkan untuk dipecahkan, sehingga menyebabkan sasaran dari
sistem tercapai, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi
penyebab

masalah,

mengidentifikasi

titik

keputusan,

dan

mengindentifikasi personil-personil kunci.
b. Understand (Memahami kerja sistem yang ada)
Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terperinci
bagaimana sistem yang ada beroperasi. Hal ini dilakukan untuk
menganalisis permasalahan-permasalahan, kelemahan-kelemahan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

dan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem untuk memberikan
rekomendasi pemecahan.
c. Analyze (Menganalisis sistem)
Langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah yang terjadi
untuk menemukan jawaban apa penyebab sebenarnya dari masalah
yang timbul tersebut.
d. Report (Membuat laporan hasil analisis)
Report merupakan laporan hasil analisis yang berguna untuk
memberikan hasil mengenai analisis dari sistem lama yang
digunakan.
2. Tugas-tugas Seorang Analis Sistem
Seorang analis sistem secara sistematis menilai bagaimana fungsi
bisnis dengan cara mengamati proses input dan pengelolaan data serta
proses output informasi untuk membantu peningkatan proses
organisasional. Analisis sistem mempunyai tiga peran, yaitu sebagai
konsultan, ahli pendukung, dan perubahan.
Tugas-tugas yang dilakukan untuk menganalisis sistem, yaitu:
a. Mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen, file, formulir,
yang digunakan pada sistem yang telah berjalan.
b. Menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan
mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada sistem tersebut dan
melaporkan semua kekurangan tersebut kepada pemakai sistem.
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c. Merancang perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem
yang baru.
d. Menganalisis dan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan
untuk sistem yang baru dan memberikan argumen tentang
keuntungan yang didapat dari pemakaian sistem yang baru.
e. Mengawasi semua kegiatan terutama yang berkaitan dengan
sistem yang baru.
3. Tujuan Analisis Sistem
Tujuan analisis sistem antara lain, yaitu:
a. Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi
manajerial di dalam pengendalian pelaksaan kegiatan oprasional
perusahaan.
b. Membantu para pengambil keputusan.
c. Mengevaluasi sistem yang telah ada.
d. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data
maupun pembuatan laporan baru.
e. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem.

G. Perancangan Sistem
1. Pengertian Perancangan Sistem
Menurut

Jogiyanto

(2005:196),

Perancangan

sistem

dapat

didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan
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sketsa atau pengutaraan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam
satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.
Pengertian perancangan sistem yang lain menurut Jogiyanto
(2005:196), yaitu perancangan sistem menentukan bagaimana suatu
sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini
menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat
lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi
dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan bangun yang telah
ditetapkan pada akhir tahap analisa sistem.
Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:
a. Perancangan

sistem

secara

umum/perancangan

konseptual,

perancangan logical/perancangan secara makro.
b. Perancangan sistem terinci/perancangan sistem secara fisik.
Suatu sistem yang professional dapat mengumpulkan fakta-fakta
tentang masalah-masalah dari user, menganalisis dari realita, dan
merumuskan solusinya sehingga dapat menghasilkan sistem
informasi baru (James A. Hall, 2007:22).
2. Tujuan Perancangan Sistem
Tujuan perancangan sistem menurut Jogiyanto (2005:197), tujuan
utama perancangan sistem adalah:
a. Memenuhi kebutuhan para pengguna sistem.
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b. Memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang
lengkap kepada programmer komputer dan ahli-ahli teknik lainnya
yang terlibat.
Kedua tujuan ini lebih berfokus pada perancangan atau desain sistem
yang terinci yaitu pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap
yang nantinya digunakan untuk pembuatan program komputer.
Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk
memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang
baru. Desain sistem secara umum merupakan persiapan dari desain
secara terinci dan mengidentifikasikan komponen-komponen sistem
informasi yang didesain secara rinci. Tahap desain sistem secara
umum dilakukan setelah tahap analisis sistem, dan hasil analisis
disetujui oleh manajemen. Pada tahap desain secara umum, komponenkomponen

sistem

informasi

dirancang

dengan

tujuan

untuk

dikomunikasikan kepada user bukan untuk pemrogram. Komponen
sistem informasi yang didesain adalah model, output, input, dan
database teknologi.
3. Perancangan Bagan Alir Dokumen (flowchart) dan Data Flow
Diagram (DFD).
a. Perancangan Bagan Alir Dokumen (Flowchart)
Menurut James A. Hall (2007:83), “Bagan alir (flowchart)
adalah representasi grafis dari sistem yang mendeskripsikan relasi
fisik diantara entitas-entitas intinya. Bagan alir dapat digunakan
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untuk

menyajikan

aktivitas

manual,

aktivitas

pemrosesan

komputer, atauفkeduanya”.
Menurut فJogiyanto( ف2005:795),“ فBagan فalir( فflowchart)
adalah bagan yang menunjukan alir didalam program suatu
prosedur فsistem فsecara فlogika”. فMenurut Jogiyanto (2005:802),
“Bagan فalir فprogram( فProgram Flowchart) merupakan bagan alir
yang mirip dengan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan
prosedur didalam فsistem”. فDapat disimpulkan bahwa bagan alir
(flowchart)

merupakan

perancangan

sistem

yang

berupa

penggambaran bagan dan menunjukan alir dari prosedur didalam
sistem tersebut.
Simbol-simbol yang digunakan dalam bagan alir sistem sebagai berikut:
Tabel 1: Simbol Bagan Alir flowchart)
Simbol

Arti
Simbol Dokumen, digunakan untuk menggambarkan
semua jenis dokumen yang merupakan formulir dan
digunakan untuk merekam data terjadinya suatu
transaksi. contoh: faktur pajak, surat order pembelian,
cek, bukti memorial, bukti kas keluar, bukti kas masuk
dll.

2
Faktur

SOP
Faktur

1

2
2

Simbol Dokumen dan Tembusanya, digunakan untuk
menggambarkan dokumen asli dan tembusanya. Nomor
lembar dokumen dicantumkan disudut kanan atas.

Simbol
Berbagai
Dokumen,
digunkan
untuk
menggambarkan jenis dokumen yang digabungkan
bersama didalam satu paket. Nama dokumen dituliskan di
dalam masing-masing simbol dan nomor lembar
dokumen dicantumkan disudut kanan atas simbol yang
bersangkutan.
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Simbol
Kegiatan
Manual,
digunakan
untuk
menggambarkan kegiatan manual seperti menerima order
dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan,
memeriksa dan berbagai jenis kegiatan klerikal yang lain.
Simbol Arsip Permanen, simbol ini digunakan untuk
menggambarkan tempat penyimpanan dokumen yang
permanen (arsip permanen) dan tidak akan diproses lagi.
Simbol Arsip Sementara, simbol ini digunakan untuk
menggambarkan
tempat
penyimpanan
dokumen
sementara (arsip sementara) dan dapat diproses lagi
dimasa mendatang. Untuk menunjukan urutan
pengarsipan dokumen digunakan simbol berikut ini:
A = menurut abjad
N = menurut nomor urut
T = menurut tanggal
Simbol Mulai atau Berakhir, digunakan untuk
menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi.

Simbol Catatan, simbol ini digunakan untuk
menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk
mencatat data yang direkam sebelumnya didalam
dokumen atau formulir.
Simbol Keterangan, simbol ini digunakan untuk
menggambarkan pengguna sistem menambahkan
keterangan yang dapat memperjelas pesan yang
disampaikan dalam bagan alir (flowchart).
Simbol Keyring, simbol ini digunakan untuk
menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer
melalui on-line terminal.

Simbol On Page Connector (penghubung pada halaman
yang sama, simbol ini digunakan untuk menggambarkan
penghubung pada halaman yang sama.
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Simbol off page connector (penghubung pada halaman
yang berbeda), simbol ini digunakan untuk
menggambarkan penghubung pada halaman yang
berbeda.
Simbol On-line computer process, simbol ini digunakan
untuk menggambarkan pengolahan data dengan komputer
secara on-line.

Simbol Garis Alir, simbol ini digunakan
menggambarkan arah proses pengolahan data.

untuk

Simbol Pita Magnetik, simbol ini digunakan untuk
menggambarkan komputer yang berbentuk pita magnetik.
Nama arsip ditulis dalam simbol.
Simbol Keputusan, simbol ini digunakan untuk
menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam
proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di
dalam simbol. Bisa Ya dan Tidak.
Sumber: Mulyadi (2016:47-49)
b. Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram adalah suatu model yang menggambarkan aliran
data dan proses untuk mengelola data dalam suatu sistem (Mulyadi,
2016:45).
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa data flow diagram
(DFD) adalah gambaran suatu sistem maupun aliran data yang akan
diperoses menjadi suatu sistem, yang artinya dimana proses komputer
maupun manual saling berhubungan.
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Tabel 2: Simbol-simbol Diagram Arus Data (DFD)
Simbol

Arti
Entitas
Simbol ini dapat berupa orang/unit yang berinteraksi
dengan sistem dan berada dilingkungan sistem.

Aliran Data
Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan.
Data Store
Simbol ini menggambarkan tempat penyimpanan
data/arsip.
Penghubung
Simbol ini digunakan sebagai penghubung pada
halaman yang sama.
Pengelolaan Data
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses
dari pengelolaan data.
Sumber : Mulyadi (2016:45)
Menurut Jogiyanto (2005:700), ada beberapa simbol yang
digunakan dalam DFD, yaitu:
1) Kesatuan Luar (external entity)
Sistem akan menerima input dan menghasilkan output kepada
lingkungan luarnya. kesatuan luar (eksternal entity) merupakan
kesatuan (entity) dilingkungan luar sistem yang dapat berupa
orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada dilingkungan
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luarnya yang akan memberikan input atau menerima output
sistem. Kesatuan luar dapat berupa:
a) Suatu kantor, departemen atau devisi dalam perusahaan
yang sedang dikembangkan.
b) Orang atau sekelompok orang diorganisasi tetapi diluar
sistem yang sedang dikembangkan.
c) Suatu organisasi atau orang yang berada diluar organisasi,
misalnya pelanggan dan pemasok.
d) Sistem informasi yang lain diluar sistem yang sedang
dikembangkan.
e) Sumber asli dari suatu transaksi.
f) Penerima akhir dari suatu laporan yang dihasilkan oleh
sistem.
2) Arus Data (Data Flow)
Arus data (data flow) ini mengalir diantara proses, simpanan
data, dan kesatuan luar. Arus data (data flow) menunjukan arus
data yang berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses
sistem, dapat berupa:
a) Formulir atau dokumen yang digunakan di perusahaan.
b) Laporan tercetak yang dihasilkan oleh sistem.
c) Tampilan atau output dilayar komputer yang dihasilkan
oleh sistem.
d) Masukan untuk komputer.
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e) Komunikasi ucapan.
f) Surat-surat atau memo.
g) Data yang dibaca atau direkam ke suatu file.
h) Suatu tulisan yang dicatat pada buku agenda.
i) Transmisi data dari satu komputer ke komputer yang lain.
3) Proses (Process)
Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh
orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang
masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan
keluar dari proses.
4) Simpanan Data (Data Store)
Simpanan data (data strore) menunjukan informasi yang
tersimpan dalam file diantara transaksi. Simpanan data dapat
berupa:
a) Suatu file atau database didalam komputer.
b) Suatu arsip atau catatan manual.
c) Suatu kotak tempat data dimeja seseorang.
d) Suatu tabel acuan manual.
e) Suatu agenda atau buku.
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Adapun macam-macam bentuk data flow diagram (DFD) menurut
Romney dan Steinbart (2015:92-94) sebagai berikut:
1. Diagram Konteks
Diagram kontek meliputi proses transformasi tunggal untuk
menggambarkan sumber dan tujuan data yang akan diproses atau
dengan kata lain untuk menggambarkan sistem secara umum atau
keseluruhan dari sistem yang ada.
2. DFD Level 0
Data flow diagram level 0 dibuat untuk menggambarkan tahapan
proses yang ada didalam diagram konteks, yang penjabaranya
lebih terperinci.
3. DFD Level 1
Data flow diagram level 1 dibuat untuk menggambarkan arus data
secara lebih mendetail lagi dari tahapan proses yang ada didalam
diagram level 0 (nol).

H. Microsoft Access
Menurut Henky Alexander dan Winpec Solution (2010:1)
Microsoft Access adalah salah satu program aplikasi yang terdapat pada
Microsoft Office. Microsoft Access sering digunakan pada pengembangan
aplikasi database. Khususnya aplikasi database bersekala kecil.
Microsoft Access adalah tool atau software aplikasi yang memang
disediakan sebagai alat untuk mengelola database. Microsoft Access juga
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dikenal sebagai pengelola database yang mudah digunakan. File database
yang diciptakan bisa dibawa kemana-mana.
Keistimewaan yang dimiliki yaitu dapat membuat file database
sendiri, selain itu dapat digunakan untuk mengelola database yang dibuat
oleh sistem lain, baik sistem database server yang bersekala empiris,
maupun file database “lama” فseperti فyang فberformat ف.dbf( فHear فTalibف
2011:3).
(Brigitta Vivi Veranda: 2014) Dalam skripsinya menyatakan
Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer
relasional yang digunakan untuk merancang, membuat dan mengelola
berbagai jenis data dengan kapasitas yang kecil. Database atau biasa
disebut basis data adalah kumpulan data yang nantinya akan diolah dan
berhubungan dengan suatu objek, topik, atau tujuan khusus tertentu.
Database dapat diartikan sebagai sekumpulan data atau informasi
yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu
dengan yang lain, dimana pengguna dapat menambah, mengganti,
menghapus, dan mengedit data dalam tabel-tabel tersebut (Tim Divisi
Penelitian dan Pengembangan 2005:3-4). Database pada Microsoft Access
meliputi:
1. Table
Tabel adalah tempat untuk menyimpan data yang telah diolah dan
mempunyai suatu tema tertentu, misalnya data pelanggan, data
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karyawan, dan sebagainya. Tabel terdiri dari beberapa item informasi
sebagai berikut:
a. Field
Field adalah tempat data/informasi dalam kelompok sejenis yang
dimasukan atau diinputkan pada bagian kolom tabel.
b. Record
Record adalah kumpulan dari beberapa field yang saling
berhubungan yang tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Satu
tabel bisa terdiri dari beberapa record sekaligus.
2. Query
Query adalah sebuah objek database yang digunakan untuk
menampilkan, menyunting dan menganalisa suatu data dengan cara
lain (bahasa).
3. Formulir (Form)
Formulir (form) adalah sebuah objek database yang digunakan untuk
membuat kontrol-kontrol untuk proses memasukan, memeriksa dan
memperbarui data.
4. Report
Report adalah sebuah objek yang digunakan untuk menampilkan data
yang telah diformat sesuai dengan ketentuan yang pernah diberikan.
Atau dengan kata lain report atau laporan digunakan untuk
menampilkan atau mencetak informasi yang berasal dari table. Report
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merupakan hasil akhir dalam pengolahan database menggunakan
Microsoft Access.
5. Pages
Pages

adalah

sebuah

objek

khusus

yang

digunakan

untuk

menampilkan dan bekerja dengan data.
6. Macro
Macro adalah rangkaian dari beberapa perintah yang dapat disimpan
dan dijalankan ulang secara otomatis, misalnya membuka sebuah
form, mencetak report, dan sebagainya.
7. Module
Module adalah program-program yang ditulis dengan Access Basic.

2. Penelitian Terdahulu
1) Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas
(Studi Kasus di Paroki Santo Gregorius Agung Tangerang)
Oleh: Brigitta Vivi Veranda (2014) / Universitas Sanata Dharma
a. Apa Yang Diteliti
Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem akuntansi penerimaan
kas yang di jalankan oleh Paroki Santo Gregorius Agung Tangerang
apakah sudah sesuai dengan pedoman Dasar keuangan Paroki
Keuskupan

Agung Jakarta,

melihat

apakah

sistem

akuntansi

penerimaan kas yang di terapkan paroki telah memenuhi kebutuhan
dan melakukan analisis serta adanya perancangan pada sistem
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informasi akuntansi penerimaan kas pada Paroki Santo Gregorius
Agung Tanggerang.
b. Kesimpulan
1. Paroki Santo Gregorius Agung Tangerang mempunyai sistem
akuntansi penerimaan kas yang mengacu pada Pedoman Dasar
Keuangan Paroki Keuskupan Agung Jakarta. Hal ini dibuktikan
dengan adanya pembagian tugas yaitu dapat diketahui dari funsi
penerimaan kas yang dikerjakan oleh kasir, fungsi penyimpanan
kas oleh bendahara dan fungsi akuntansi oleh bagian akuntansi.
2. Sistem akuntansi penerimaan kas pada paroki belum memenuhi
kebutuhan paroki. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dokumen
yang dilakukan bersifat manual dan membutuhkan waktu lama
untuk pencatatanya sehingga menjadi tidak efektif dan efisien,
serta nomor urut pada formulir/dokumen belum tercetak maka
dapat menyebabkan kelalaian saat penulisan nomor urut dan
beresiko adanya nomor urut formulir/dokumen yang sama.
3. Rancangan baru sistem informasi akuntansi penerimaan kas paroki
yang meliputi rancangan flowchart, rancangan DFD (Data Flow
Diagram), Rancangan Microsoft Access yang berupa form dan
report (kolekte, persembahan, dan sumbangan) bertujuan untuk
memecahkan masalah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
paroki.
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2) Analisis dan Perancangan Sitem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas
(Studi Kasus pada PT. Rahayu Travel Magelang)
Oleh : Yustinus Adiyuniarto (2007) / Universitas Sanata Dharma
a. Apa Yang Diteliti
Penelitian

ini

melihat

bagaimana

deskripsi

sistem

akuntansi

penerimaan kas yang diterapkan oleh PT. Rahayu Travel, mencari
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sistem akuntansi
penerimaan kas yang sedang berjalan dan adanya rancangan sistem
informasi akuntansi penerimaan kas yang dapat memenuhi kebutuhan
PT. Rahayu Travel.
b. Kesimpulan
1. Rahayu Travel sudah memiliki sistem akuntansi penerimaan kas
yang dapat mendukung kegiatan oprasional perusahaan seharisehari.
2. Selain terdapat beberapa pengendalian yang belum dilakukan, ada
dua hal yang dapat mengurangi efisiensi kinerja perusahaan.
Permasalahan tersebut adalah kemungkinan human error yang
memungkinkan terjadinya kesalahan dalam melakukan pencatatan
penerimaan kas atas pendapatan tiket dan paket, baik dari pusat
maupun agen. Selain itu, pencatatan kedalam jurnal penerimaan
kas dilakukan secara periodik oleh petugas akuntan tertentu,
menyebabkan informasi tentang pendapatan tiket dan paket tidak
dapat diperoleh secara cepat.
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3. Perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang
dilakukan merupakan modifikasi atau pengembangan bagi sistem
akuntansi penerimaan kas yang sudah ada. Dalam perancangan
tersebut, fungsi pendapatan sedapat mungkin dipisahkan dengan
fungsi kas, demikian juga antara fungsi kas dengan fungsi
akuntansi. Detail perancangan meliputi rancangan struktur
organisasi perusahaan, rancangan input (form elektronik dan print
out untuk tiket penumpang dan tanda terima titipan), rancangan
database (entity relationship diagram dan kamus data), rancangan
prosedur (flowchart dan data flow diagram), rancangan output
(print out laporan harian dan jurnal penerimaan kas), dan
rancangan

pengendalian

umum,

aplikasi

dan

keluaran.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan
analisis deskriptif pada Toko Aksesoris Blueberry Kab. Sanggau,
Kalimantan Barat. Penelitian ini akan diadakan secara langsung
ditempat yang diteliti hal ini dilakukan agar dapat lebih fokus terhadap
objek yang akan diteliti dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu
Penelitian ini diadakan pada tanggal 18 Desember 2017 - 15
Januari 2018.
2. Lokasi Penelitian
Toko Aksesoris Blueberry jalan Kartini No. 49 Kabupaten
Sanggau, Kalimantan Barat.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian
Subjek yang akan diteliti adalah subjek yang terlibat dalam bagian
penerimaan kas Toko Akseosris Blueberry yaitu bagian Kasir

37
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2. Objek Penelitian
Objek yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan penerimaan kas serta prosedur dan sistem akuntansi
penerimaan kas yang dijalankan oleh Toko Aksesoris Blueberry.

D. Data yang Diperlukan
1. Sejarah Perusahaan
Data yang diperlukan mengenai sejarah Toko Aksesoris Blueberry
dapat

membantu

dalam

proses

penelitian

sehingga dapat

memberikan gambaran kepada peneliti mengenai gambaran Toko
Aksesoris Blueberry secara umum.
2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Perusahaan
Struktur organisasi dan deskripsi perusahaan dapat membantu
peneliti untuk memberikan gambaran mengenai pemisahaan tugas
dari jabatan-jabatan didalam Toko Aksesoris Blueberry, sehingga
memudahkan dalam penentuan tahap ataupun langkah yang harus
diambil untuk selanjutnya dengan memberikan usulan perancangan
sistem yang sesuai.
3. Prosedur Penerimaan Kas
Prosedur penerimaan kas dapat memberikan gambaran mengenai
prosedur yang mengatur dalam penerimaan kas yang terjadi di
Toko Aksesoris Blueberry, dan menggambarkan jalanya prosedur
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pengendalian sistem penerimaan kas yang diterapkan oleh Toko
Aksesoris Blueberry.
4. Dokumen
Dokumen-dokumen yang digunakan adalah dokumen yang terkait
dalam transaksi penerimaan kas.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Wawancara
Salah satu teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah
dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dengan
cara bertanya langsung kepada para responden dan bertatap muka
secara langsung.
Data yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik
wawancara adalah data mengenai gambran umum Toko Aksesoris
Blueberry, deskripsi tugas dari setiap jabatan pada Toko Aksesoris
dan bagaimana prosedur sistem penerimaan kas yang terdapat
didalam Toko Aksesoris Blueberry.
2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dimana
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,
majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Data-
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data dokumentasi yang menjadi pokok dari peneliti adalah
dokumentasi

untuk

melengkapi

data

yang

dipertanggungjawabkan.
Data yang dapat diperoleh untuk penelitian yaitu dokumendokumen serta catatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan
yang berkaitan dengan penerimaan kas, misalnya buku harian
penerimaan kas dan nota transaksi penjualan, dan lain-lainya.
3. Observasi
Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan
data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya
(Jogiyanto 2013:109-110). Pada penelitian observasi dapat
dilakukan dengan melihat langsung pada tempat kejadian dan
pengumpulan data dapat dilakukan dengan rekaman gambar,
rekaman suara, pengisian kuesioner dan lain-lainnya.
Pengamatan dapat dilakukan pada proses penerimaan kas,
seperti penerimaan uang tunai dari pelanggan kepada kasir, dan
pencatatan penerimaan kas.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan
masalah yaitu:
1. Rumusan masalah pertama berisi bagaimana penerapan sistem
akuntansi penerimaan kas yang dijalankan Toko Aksesoris
Blueberry. Maka untuk menjawab dari rumusan masalah ini yaitu:
a. mendeskripsikan sistem akuntansi penerimaan kas yang
diterapkan oleh Toko Aksesoris Blueberry

sesuai dengan

prosedur penerimaan kas yang diterapkan. Serta melihat
fungsi-fungsi yang terkait dalam penerimaan kas, dokumnen,
dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penerimaan kas.
b. Membandingkan

dan

menyesuaikan

sistem

akuntansi

penerimaan kas Toko Aksesoris Blueberry dengan prinsipprinsip sistem akuntansi penerimaan kas yang relevan.
Perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan tabel
perbandingan prinsip-prinsip sistem akuntansi.

2. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan
masalah

yang

kedua

yang

berkaitan

dengan

bagaimana

perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas bagi
Toko

Aksesoris

Blueberry

yaitu

dengan

mengidentifikasi

masalah-masalah yang terjadi pada sistem yang sedang dijalankan
dan ketika ditemukan adanya masalah dapat diberi masukan
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berupa rancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas
yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat menunjang kegiatan
oprasional Toko Akseosris Blueberry khususnya pada proses
penerimaan kas. Adapun langkah-langkah dalam mengidentifikasi
masalah adalah sebagai berikut:
a. Identifikasi Penyebab Masalah
Identifikasi masalah yang dilakukan akan terbatas pada
masalah yang terdapat dengan pelaksanaan sistem
akuntansi penerimaan kas pada Toko Aksesoris Blueberry.
Langkah yang dapat dilakukan yaitu wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait dengan fungsi penerimaan kas,
kemudian dokumentasi yaitu melihat dokemen berupa
bukti penerimaan kas, dan melakukan observasi terhadap
kegiatan dan prosedur pada penerimaan kas.
b. Identifikasi Titik Keputusan
Titik keputusan menunjukan gambaran suatu kondisi yang
mengakibatkan sesautu terjadi (Jogiyanto 2005:135).
Sebagai dasar dalam identifikasi titik-titik keputusan,
dapat digunakan bagan alir dokumen (flowchart) pada
bagian-bagian yang terkait pada penerimaan kas didalam
Toko Aksesoris Blueberry sehingga dapat ditemukan
permasalahan yang ada.
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c. Identifikasi Personil Kunci
Mengidentifikasi personil kunci baik yang langsung
maupun

yang

tidak

langsung

dapat

menyebabkan

terjadinya masalah yang dihadapi. Identifikais personil
kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagan alir
dokumen (flowchart) yang ada diperusahaan serta
dokumen mengenai deskripsi jabatan (job description).
Kemudian

langkah

selanjutnya

yaitu

perancangan

sistem

informasi akuntansi penerimaan kas yang dapat dibuat sesuai
dengan kebutuhan Toko Aksesoris Blueberry adalah sebagai
berikut:
a. Perancangan prosedur dengan menggunakan bagan alir
(flowchart).
Perancangan flowchart dilakukan berdasarkan flowchart
yang sudah ada didalam Toko Aksesoris Blueberry, kemudian
dimodifikasi dan diberikan perbaikan yang dapat memenuhi
keputuhan Toko Aksesoris Blueberry. Adapun langkah
rancangan flowchart sebagai berikut:
1) Bagan alir sebaiknya digambarkan dari atas ke bawah dan
mulai dari bagian kiri dari satu halaman.
2) Kegiatan didalam bagan alir (flowchart) di tujukan dengan
jelas.
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3) Harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan
dimana akan berakhirnya.
4) Masing-masing kegiatan didalam alir sebaiknya digunakan
satu kata yang mewakili kegiatan kerja.
5) Masing-masing kegiatan didalam bagan alir harus didalam
urutan yang sebenarnya.
6) Kegiatan yang terpotong dan akan disambung dihalaman
berikutnya harus ditunjukan dengan jelas dengan simbol
penghubung.
7) Menggunakan simbol-simbol bagan alir (flowchart) yang
standar.
b. Perancangan prosedur dengan menggunakan Data Flow
Diagram (DFD).
Rancangan Data Flow Diagram (DFD) dilakukan
berdasarkan data flow diagram yang sudah terdapat didalam
Toko Aksesoris Blueberry, kemudian dilakukan modifikasi
dan perbaikan yang memenuhi kebutuhan Toko Aksesoris
Blueberry. Dengan membuat diagram konteks, diagram level 0
dan diagram level-1.
c. Perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dapat
menggunakan

Microsoft

Access,

dengan

menyesuaikan

kebutuhan dan masalah-masalah yang terdapat didalam Toko
Aksesoris Blueberry.
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Adapun rancangan Microsoft Access tersebut berupa:
1) Rancangan input
Rancangan input yang dimaksud dapat berupa form
elektronik yang berfungsi untuk memasukan data transaksi
penerimaan kas yang terjadi pada Toko Aksesoris
Blueberry.
2) Rancangan output
Rancangan

output

penerimaan kas

yang

dimaksud

berupa

report

yang berfungsi untuk mengetahui

keseleruruhan transaksi penerimaan kas dan memudahkan
untuk mengetahui jumlah penerimaan kas pada Toko
Aksesoris Blueberry.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Profil Perusahaan
Nama

: Toko Aksesoris Blueberry

Alamat

: Jalan Kartini No. 49 Sanggau, Kalimantan Barat.

B. Sejarah dan Perkembangan Toko Aksesoris Blueberry
Toko Aksesoris Blueberry adalah salah satu unit usaha yang
bergerak dibidang usaha dagang konvensional khususnya aksesoris.
Sejarah Toko Aksesoris Blueberry dimulai sekitar tahun 2013
tepatnya pada tanggal 14 maret. Toko Aksesoris Blueberry didirikan
oleh pengusaha muda bernama Budi Bong. Awal mula mendirikan
usaha ini dikarenakan hobi dari Budi Bong yang menyukai seni seperti
menggambar anime (Kartun) dan mengoleksi miniatur dari tokohtokoh kartun, dari hobinya tersebut ia berfikir untuk membuka suatu
usaha yang mana dapat menyalurkan hobinya tersebut yaitu dengan
membuka toko akseosris yang menjual bermacam aneka aksesoris
seperti boneka, miniatur, jam tangan sampai dengan aksesosris tubuh
seperti anting-anting, gelang dan kalung maupun aksesoris hari raya.
Selain menyalurkan hobinya, Budi Bong merasa bahwa bisnis seperti
ini memiliki peluang yang besar yang dapat bertahan dalam jangka
waktu yang cukup panjang.

46
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Toko Aksesoris Blueberry bertempat dijalan Kartini No. 49
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Budi Bong membangun
usahanya dilokasi ini karena berdekatan dengan area pasar yang
menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat
sehingga lokasi yang dipilih dirasa sangat strategis dan lokasi ini
berdekatan dengan rumah pribadi pemilik usaha sehingga pemilik
mudah untuk mengontrol usahanya tersebut. Toko Aksesoris
Blueberry beroprasi mulai dari jam 08:00-20:00 WIB. Toko Aksesoris
Blueberry ini dikelola langsung oleh Budi Bong sebagai pemilik dan
dibantu oleh tiga karyawan. Budi Bong mempercayakan satu
karyawan yang bisanya bertugas untuk menggantikan posisinya
sebagai bagian kasir ketika Budi Bong berada diluar kota, sedangkan
dua karyawan lainnya bertugas untuk menjaga dan melayani para
pelangan yang datang untuk berbelanja.
Pada tahun 2015 pemilik usaha mendirikan cabang Toko
Aksesosris Blueberry 2 dikota yang sama yaitu dijalan jendral ahmad
yani No. 12 Sanggau. Cabang Toko Aksesoris Blueberry ini
diserahkan kepada adiknya yaitu Rudi Bong sebagai pengelola dan
penanggungjawab cabang tersebut sehingga semua aktivitas yang
terjadi di cabang Toko Aksesoris Blueberry 2 akan dikerjakan
langsung oleh Rudi Bong, dan aktivitas penjualan maupun penerimaan
kas tidak akan terkait dengan Toko Utama yaitu Toko Akseosris
Blueberry 1.
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Dalam perekrutan karyawan Pemilik usaha tidak menetapkan
kriteria khusus, pemilik hanya memperkerjakan karyawan yang
mampu berkomitmen untuk selalu rajin bekerja, sopan dan pintar
dalam menawarkan produk yang dijual, untuk sistem penggajian yang
ditetapkan yaitu sesuai dengan tanggal masuk kerja karyawan.
Misalnya karyawan masuk bekerja tanggal 1 Januari maka karyawan
tersebut akan diberikan gaji pada tanggal 1 Februari. Apabila
karyawan tidak dapat hadir bekerja tidak ada sanksi yang diberikan
oleh pemilik tetapi pembayaran gaji akan mundur sesuai jumlah hari
karyawan tersebut tidak masuk bekerja. Misalnya karyawan yang
seharusnya diberi gaji pada tanggal 1 dan karyawan tersebut tidak
masuk bekerja sealama 4 hari maka pemberian gaji untuk bulan depan
akan diberikan pada tanggal 5, hal tersebut dilakukan agar karyawan
rajin dalam bekerja disetiap harinya.

C. Tujuan Pemilik Membangun Usaha
Selain menyalurkan hobi, pemilik membangun usaha ini
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian keluarga.
berbekalkan dari kedua orang tua yang sudah terlebih dahulu
membuka usaha dagang, membuat Budi Bong tertarik untuk membuka
usahanya sendiri. Budi Bong memiliki tujuan yang mulia yaitu
membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan
membuka usaha ini pemilik usaha dapat mengelola keuangan serta
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dapat menjadi pribadi yang mandiri dalam mengelola suatu usaha
yang didirikanya.

D. Struktur Organisasi
Pemilik Usaha
(Owner)

Karyawan (1)

Karyawan (2)

Karyawan (3)

Gambar 1 : Struktur Organisasi Toko Aksesorsi Blueberry
Sumber : Data primer yang diolah.

Struktur organisasi telah di gambarkan diatas. Masing-masing dari setiap
jabatan

memiliki

fungsinya

sendiri

yang

harus

dijalankan

dan

dipertanggungjawabkan. Adapun uraian fungsi dari masing-masing jabatan adalah
sebagai berikut:
1. Pemilik Usaha (Owner)
1) Sebagai penangungjawab Toko Aksesoris Blueberry.
2) Sebagai pengelola Toko Aksesoris Blueberry.
3) Sebagai kasir yang mengelola keuangan Toko Toko Aksesoris
Blueberry termasuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas serta
bertanggungjawab sebagai pemegang penerimaan kas atas hasil
penjualan.
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4) Sebagi bagian yang mencatat penjualan dan penerimaan kas yang
terjadi di Toko Aksesoris Blueberry.
5) Sebagai pengendali internal dalam memonitor setiap aktivitas yang
terjadi di Toko Aksesoris Blueberry.
2. Karyawan (1)
Karyawan (1) diberi tanggung jawab oleh owner untuk menggantikan
owner sementara apabila owner sedang berada di luar kota ataupun tidak
datang ke toko untuk berjaga. Adapun fungsinya sebagai berikut:
1) Sebagai kasir yang mengelola penerimaan kas dan pengeluaran kas
(hanya berfungsi sebagai penerima kas dan pengeluaran kas untuk
pengembalian kas kepada pelanggan).
2) Mencatat penjualan dan penerimaan kas yang terjadi.
3) Melaporkan kepada owner jumlah penerimaan kas yang didapat serta
menyerahkan seluruh penerimaan kas kepada owner.
4) Melayani pelanggan yang datang untuk berbelanja di Toko Akseosris
Blueberry.
3. Karyawan (2) dan (3)
Karyawan 2 dan 3 memiliki fungsi yang sama yaitu:
1) Melayani pelanggan yang datang untuk berbelanja di Toko Aksesoris
Blueberry.
2) Menata barang-barang yang akan dijual pada Toko Aksesoris
Blueberry
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penerimaan Kas Pada Toko Aksesoris Blueberry
Pengelolaan

keuangan

di

Toko

Aksesoris

Blueberry

dilaksanakan dengan pencatatan rutin atas penerimaan kas yang
terjadi. Pencatatan penerimaan kas dicatat berdasarkan transaksi
penjualan barang dagangan secara tunai yang terjadi setiap harinya.
Dalam prosesnya ketika terjadinya penjualan barang dagangan pada
Toko Aksesoris Blueberry, bagian kasir menerima sejumlah kas dari
pelanggan dan bagian kasir langsung mencatat jenis barang yang telah
laku terjual dan menuliskan nominal barang tersebut dalam buku
harian penjualan. Semua aktivitas penerimaan kas yang terjadi pada
Toko Aksesoris Blueberry masih menggunakan sistem yang manual
dan belum terkomputerisasi secara elektronik.
1. Fungsi-fungsi yang terkait pada sistem penerimaan kas Toko
Aksesoris Blueberry
a) Fungsi Penerimaan Kas (Kasir)
Fungsi yang menerima kas tunai ini dilakukan oleh kasir
dimana pemilik usaha yang bertanggung jawab dan satu
karyawan (Karyawan 1) sebagai pengganti untuk menjaga
kasir

apabila

pemilik

51

usaha

tidak

ada

ditempat.
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b) Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi ini dilaksanakan oleh pemilik ketika terjadi
transaksi penjualan maka pemilik langsung mencatat penjualan
yang terjadi didalam buku harian penerimaan kas. Kemudian
pemilik usaha akan menghitung dan mencocokan pendapatan
yang diterima dengan catatan yang ada dibuku harian
penerimaan kas dan (Karyawan 1) memiliki tugas yang sama
seperti pemilik yaitu menggantikan dalam mencatat dan
menghitung penerimaan kas yang diperoleh apabila pemilik
usaha tidak dapat hadir.
c) Fungsi Penyimpanan Kas
Fungsi penyimpanan kas dilakukan langsung oleh pemilik
usaha. Ketika berakhirnya transaksi penjualan dan hasil
penjualan telah dicocokan dengan catatan harian penerimaan
kas maka pemilik usaha langsung menyimpan kas ditempat
yang disediakan dan dalam jangka waktu satu minggu pemilik
usaha akan menyimpan kas yang telah dikumpulkan didalam
rekening bank.
d) Fungsi Pengendalian Internal
Dalam pengendalian internal yang bertugas langsung untuk
bertanggung jawab dalam mengawasi setiap aktivitas yang
terjadi di Toko Aksesoris Blueberry adalah pemilik usaha
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dikarenakan pemilik usaha yang memengang kendali Toko
Aksesoris Blueberry
2. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam sistem penerimaan kas
Toko Aksesoris Blueberry
a) Bukti Penerimaan Kas
Bukti penerimaan kas merupakan dokumen pencatatan
penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai yang terjadi
di Toko Aksesoris Blueberry. Bukti penerimaan kas yang
digunakan pada Toko Aksesoris Blueberry berupa nota
penjualan barang dagangan dimana terdapat dua slip di dalam
nota tersebut, slip 1 (putih) akan diberikan kepada pelanggan
dan slip 2 (pink) akan di arsipkan sebagai bukti penerimaan
kas.
b) Rekapitulasi Penerimaan Kas
Rekapitulasi penerimaan kas berupa catatan buku harian
penerimaan

kas

sederhana

yang

menunjukan

hasil

penerimaan kas atas penjualan barang dangan yang terjadi
dalam satu hari.
3.

Catatan Akuntansi yang terdapat dalam Sistem Penerimaan Kas
Toko Aksesoris Blueberry
a) Buku Harian Kas
Buku harian kas digunakan untuk mencatat semua transaksi
penerimaan kas atas penjualan barang dagangan. Buku harian
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ini berisis tanggal, nama barang yang terjual dan nominal dari
barang tersebut. catatan akuntansi yang di gunakan Toko
Aksesoris Blueberry tergolong sangat sederhana.
4. Prosedur yang terdapat dalam Sistem Penerimaan Kas Toko
Aksesoris Blueberry
Prosedur Penerimaan Kas yang terdapat pada Toko
Aksesoris Blueberry tidak tertulis. Pemilik usaha hanya
memberitahu secara lisan kepada karyawan (1) mengenai
prosedur penerimaan kas. Hal ini dikarenakan yang bertugas
langsung pada bagian penerimaan kas adalah pemilik usaha itu
sendiri, apabila pemilik usaha berhalangan hadir maka Karyawan
(1) yang akan menggantikan pemilik usaha untuk melakukan
penerimaan kas, maka dari itu pemilik usaha tidak membuat
prosedur penerimaan kas secara tertulis. Adapun deskripsi
prosedur penerimaan kas yang dilakukan Toko Aksesoris
Blueberry sebagai berikut:
Dalam melakukan penerimaan kas dimulai dari pelanggan
yang datang ke Toko Aksesoris Blueberry untuk membeli barang
berupa aksesoris yang dibutuhkan. Ketika pelanggan telah
menemukan aksesoris yang akan dibeli, pelanggan akan langsung
menuju ke kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Pada
bagian kasir akan menerima aksesoris yang akan dibeli
pelanggan, kemudian bagian kasir akan menyebutkan nominal
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dari barang yang telah dipilih oleh pelanggan. Ketika pelanggan
menyerahkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran,
bagian kasir akan menghitung dan menyebutkan nominal uang
yang telah diterima dari pelanggan.
Kemudian bagian kasir membuatkan nota bagi pelanggan
yang meminta bukti pembelian barang, setelah itu bagian kasir
langsung mencatat penerimaan kas atas penjualan aksesoris
kedalam buku catatan penerimaan kas atau buku harian. Setelah
semuanya dicatat bagian kasir langsung membungkus aksesoris
yang telah dipilih pelanggan kemudian langsung menyerahkan
barang tersebut beserta nota penjualan kepada pelanggan sebagai
bukti pembelian. Uang yang diterima kasir akan langsung
disimpan ke dalam laci penyimpanan kas.
Pada saat tutup toko uang didalam laci akan dihitung untuk
mengetahui berapa jumlah penerimaan kas yang diperoleh pada
hari itu dan dicocokan dengan jumlah yang ada didalam buku
catatan penerimaan kas apakah sudah cocok atau tidak. Setelah
penghitungan selesai dan cocok. Nota penjualan akan diarsipkan
permanen dan kas akan disimpan ke berangkas, dalam waktu satu
minggu kas yang telah terkumpul akan disetorkan ke bank untuk
disimpan. Prosedur penerimaan kas seperti ini dilakukan setiap
hari oleh pemilik usaha untuk menjalankan aktivitas penerimaan
kas Toko Aksesoris Blueberry.
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5. Bagan Alir (Flowchart) yang terdapat dalam Sistem Penerimaan
Kas Toko Aksesoris Blueberry.
Kasir / owner
Mulai

menerima
barang yang
dipilih oleh
pelanggan

Barang

menghitung
penerimaan
kas dan
membandingkan
dengan catatan
BHPK

Menyebutkan
nominal dari
barang yang
dipilih pelanggan

Menerima dan
menyebutkan
nominal yang
diterima

Uang
sesuai

Tidak

Ya
Membuat
nota
penjualan
untuk
pelanggan

menyimpan
kas di
brankas

2

Selesai

1
Nota
Penjualan

mencatat ke
buku harian
penerimaan
kas

barang

Keterangan:
BHPK : Buku Harian Penerimaan Kas

T

menyerahkan
nota dan
barang
kepada
pelanggan

Gambar 2 : Flowchart Sistem Akuntansi Penerimaan kas Toko Aksesorsi Blueberry
Sumber : Data primer yang diolah
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B. Perbandingan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Toko Aksesoris
Blueberry dengan Prinsip Sistem Akuntansi Penerimaan Kas.
1. Tabel Perbandingan Prinsip Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
a. Fungsi-fungsi yang terdapat didalam sistem penerimaan kas
perusahaan.
Tabel 3. Perbandingan fungsi-fungsi yang terdapat di
sistem akuntansi penerimaan kas perusahaan dengan
prinsip.
Keterangan
No.
Fungsi
Ya Tidak
1.

Fungsi yang
menerima kas
tunai.

√

Fungsi penerimaan
kas atau kasir
dilakukan oleh
pemilik usaha

2.

Fungsi
Akuntansi

√

Fungsi akuntansi
dikerjakan oleh
pemilik usaha
sendiri

3.

Fungsi
Penyimpanan
Kas
Fungsi
Pengendalian
Internal

√

Kas disimpan oleh
pemilik usaha

√

Pemilik usaha
mengawasi secara
langsung sebagai
pengendalian
internal dan tidak
ada pemisahan
tugas.

4.

5.

Fungsi
Pengendalian
Eksternal

√

Sumber data: Mulyadi (2016:385)

Fungsi
pengendalian
ekstrenal belum
relevan untuk
diterapkan, karena
pengendalian
dilakukan oleh
pemilik usaha
secara langsung.
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b. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam sistem penerimaan
kas di dalam perusahaan.
Tabel 4. Perbandingan Dokumen-dokumen yang terdapat
dalam sistem akuntansi penerimaan kas perusahaan
dengan prinsip.
No. Dokumen-dokumen Ya Tidak
Keterangan
1.

Bukti Penerimaan
Kas

2.

Bukti Penerimaan
Kas Besar/Bank

3.

Rekapitulasi
Penerimaan Kas

√

Bukti berupa nota
penjualan.
√

√

Tidak ada bukti
penerimaan kas
besar/bank karena
penerimaan kas
dilakukan secara
tunai.
Rekapitulasi
berupa buku
penerimaan kas
harian.

Sumber data:Mulyadi (2016:386)
c. Catatan Akuntansi yang terdapat dalam Sistem Akuntansi
Penerimaan Kas pada perusahaan
Tabel 5. Perbandingan Catatan Akuntansi yang terdapat
dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada
perusahaan dengan prinsip.
No. Catatan Akuntansi
Ya Tidak
Keterangan
1.

Buku Harian
Kas/Bank

2.

Laporan Aktivitas

√

Sumber data: Mulyadi (2016:391)

Buku harian
penerimaan kas
atas penjualan
barang dagangan.
√

tidak ada laporan
aktivitas, karena
penerimaan kas
dilakukan
langsung oleh
pemilik.
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d. Prosedur yang terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan
kas perusahaan.
Tabel 6. Perbandingan Prosedur yang terdapat dalam
Sitem Akuntansi Penerimaan Kas Perusahaan.
No.
Prosedur
Ya Tidak
Keterangan
1.

Prosedur
√
Penerimaan Kas dari
penjualan tunai.

Terdapat prosedur
penerimaan kas
tetapi tidak secara
tertulis.

Sumber data: Mulyadi (2016:392)
e. Pengendalian internal yang terdapat dalam sistem akuntansi
penerimaan kas
a) Otorisasi Transaksi
Tabel 7. Perbandingan otorisasi transaksi yang
Terdapat dalam sistem info akuntansi
penerimaan kas perusahaan.
No. Otorisasi Transaksi Ya Tidak
Keterangan
Penerimaan kas
√
diotorisasi oleh
pihak-pihak yang
berwenang dan
bersangkutan
2.
Setiap penerimaan
√
kas dicatat ke dalam
catatan akuntansi
dan disertai dengan
bukti pendukung
yang lengkap dan
telah diotorisasi oleh
pihak-pihak yang
berwenang.
Sumber data: Mulyadi (2016:394-395)
1.

Penerimaan kas di
otorisasi langsung
oleh pemilik
usaha sendiri
Penerimaan kas
selalu di catat
pada buku harian
penerimaan kas
dan bukti
pendukung
berupa nota
penjualan.
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b) Pemisahan Tugas
Tabel 8. Perbandingan pemisahan tugas yang terdapat
dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada
perusahaan.
No. Pemisahaan Tugas
Ya Tidak
Keterangan
1.

Pemisahan tugas
harus jelas bahwa
otorisasi untuk setiap
transaksi dan uraian
tugas merupakan
gambaran dari
terpisahnya setiap
pengolahan
transaksi.

√

Tidak ada
pemisahan
tugas karena
pemilik usaha
memegang
kendali setiap
aktivitas
penerimaan kas
yang terjadi.

Sumber data : James A. Hall (2007:143)
c) Catatan Akuntansi
Tabel 9. Perbandingan pemisahan catatan akuntansi
yang terdapat dalam sistem
akuntansi
penerimaan kas pada perusahaan.
No.
Pemisahan Tugas
Ya Tidak
Keterangan
1.

Catatan akuntansi
dapat
memperlihatkan
keadaan keuangan
suatu organisasi.

√

Sumber data : James A. Hall (2007:144)

Catatan
akuntansi masih
manual dan
sederhana.
catatan akuntansi
berupa buku
harian kas dan
dapat membantu
pemilik usaha
untuk
menunjukan
keadaaan
keuangan tetapi
tidak secara
keseluruhan.
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d) Pengendalian Akses
Tabel 10. Perbandingan akses pengendalian yang
terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan kas
pada perusahaan.
No. Pemisahaan Tugas Ya Tidak
Keterangan
1.

Akses pengendalian √
sangat berperan
penting dalam
menjaga asset
organisasi.

Aset berupa
kas dipegang
langsung oleh
pemilik usaha.
Tapi terkadang
apabila
pemilik usaha
tidak ada
ditempat akan
di gantikan
karyawan
yang
dipercaya.

Sumber data : James A. Hall (2007:144)
e) Verifikasi Independen
Tabel 11. Perbandingan verifikasi independen yang
Terdapat dalam sistem akuntansi penerimaan
kas pada perusahaan.
No. Pemisahaan Tugas Ya Tidak
Keterangan
1.

Pengendalian
dengan
pemeriksaan
independen dari
sistem akuntansi
untuk
mengidentifikasi
adanya kesalahan
dan kekeliruan

√

Sumber data : James A. Hall (2007:145)

Belum ada sistem
akuntansi yang
terkomputerisasi
untuk melakukan
identifikasi
adanya kesalahan,
karena masih
menggunakan
catatan
penerimaan kas
secara manual.
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2. Analisis Tabel Perbandingan Prinsip Sistem

Akuntansi

Penerimaan Kas
Dilihat dari tabel perbandingan prinsip sistem akuntansi
penerimaan kas diatas dapat dikatakan bahwa Toko Aksesosris
Blueberry dalam penerapan sistem akuntansi yang dijalankan
belum memenuhi prinsip sistem akuntansi secara keseluruhan
dikarenakan terdapatnya beberapa prinsip yang belum dijalankan
yaitu tidak adanya fungsi pengendalian eksternal karena prinsip
ini belum relevan untuk diterapkan oleh Toko Aksesoris
Blueberry.
Tidak adanya bukti penerimaan kas besar/bank karena
penerimaan kas Toko Aksesoris Blueberry dilakukan secara tunai.
Tidak adanya laporan aktivitas karena penerimaan kas dilakukan
langsung oleh pemilik usaha sehingga tidak memerlukan laporan
aktivitas penerimaan kas, kemudian tidak adanya pemisahan
tugas, dan tidak adanya pengendalian dengan pemeriksaan
independen dari sistem akuntansi untuk mengidentifikasi adanya
kesalahan dan kekeliruan, dari kelima prinsip tersebut terdapat
dua prinsip yang berpengaruh terhadap aktivitas penerimaan kas
Toko Aksesoris Blueberry yaitu:
Tidak adanya pemisahan tugas antara bagian kasir, bagian
pencatatan penerimaan kas dan bagian penyimpanan kas, hal ini
dikarenakan Toko Aksesoris Bluberry masih digolongkan sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

usaha kecil menengah yang belum terlalu besar dan semua
aktivitas penerimaan kas dilakukan langsung oleh pemilik usaha.
Tidak adanya pemisahan tugas ini juga dikarenakan karyawan
yang bekerja di Toko Aksesoris Blueberry hanya 3 orang dan
sudah memiliki tugasnya masing-masing. Sehingga aktivitas
penerimaan kas dirangkap tugas oleh pemilik usahanya secara
langsung.
Kemudian prinsip lain yang belum dijalankan yaitu
pengendalian dengan pemeriksaan independen dari sistem
akuntansi

untuk

mengidentifikasi

adanya

kesalahan

dan

kekeliruan. Hal ini dikarenakan masih menggunakan catatan
secara manual dan Toko Akseosris Blueberry belum memiliki
sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk melakukan
identifikasi adanya kesalahan dalam pencatatan penerimaan kas
yang terjadi di Toko Aksesoris Blueberry.

C. Identifikasi Masalah
Tahap awal pada analisis sistem adalah identifikasi masalah.
Suatu masalah akan dapat menyebabkan tujuan dari suatu sistem yang
dimiliki perusahaan tidak akan tercapai. Identifikasi masalah yang
dilakukan bertujuan untuk menemukan masalah yang terdapat dalam
pelaksanaan suatu sistem akuntansi penerimaan kas yang belum
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memenuhi kebutuhan dari Toko Aksesoris Blueberry. Adapun
masalah yang terjadi sebagai berikut:
1. Pencatatan buku harian kas yang dilakukan secara manual oleh
bagian kasir. Bagian kasir akan melakukan pencatatan langsung
apabila terjadi transaksi penerimaan kas ke dalam buku harian kas
dan masalah yang sering terjadi adalah ketidak cocokan jumlah kas
yang ada dilaci dengan jumlah kas yang dicatat didalam buku
harian kas.
2. Pencatatan buku harian yang tidak teratur yang menyebabkan
pemilik usaha terkadang kebingungan dalam melihat hasil
pencatatan penerimaan kas yang belum dapat menggambarkan
laporan penerimaan kas yang dapat mempermudah pemilik usaha
dalam mengetahui penerimaan kas serta tidak dituliskannya nama
barang yang telah terjual yang menyebabkan ketidaktahuan pemilik
terhadap barang apa saja yang sudah terjual di hari tersebut.
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap mengidentifikasi masalah
adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi Penyebab Masalah
Mengidentifikasi

penyebab

masalah

diawali

dengan

menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Toko
Aksesoris

Blueberry,

kemudian

permasalahan-permasalahan
permasalahan tersebut, yaitu:

mencari

tersebut.

penyebab

Adapun

dari

penyebab
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a. Pencatatan transaksi penerimaan kas pada buku harian kas
masih dilakukan secara manual oleh pemilik usaha, hal ini
dikarenakan belum adanya sistem aplikasi komputer yang
dapat mendukung proses berjalannya sistem penerimaan kas
pada Toko Aksesoris Blueberry.
b. Pencatatan penerimaan kas yang tidak teratur dikarenakan
keterbatasan waktu oleh pemilik usaha dalam mencatat
penerimaan kas secara teratur. Terkadang di saat kondisi Toko
yang cukup ramai pemilik usaha hanya menuliskan nominal
dari penerimaan kas yang diterima tanpa mencantumkan nama
barang yang telah terjual.
2. Mengidentifikasi Titik Keputusan
Tahap

selanjutnya

setelah

mengidentifikasi

penyebab

masalah yaitu mengidentifikasi titik keputusan. Titik keputusan
merupakan gambaran dari suatu kondisi yang dapat mengakibatkan
suatu hal dapat terjadi dan dapat diambil suatu keputusan untuk
mengatasi masalah. Titik keputusan dari kedua penyebab masalah
yang terjadi dalam Toko Aksesoris Blueberry, yaitu:
Proses pencatatan penerimaan kas yang dilakukan secara
manual dan tidak teratur oleh pemilik usaha dapat menyebabkan
dokumen berupa buku harian kas tidak dapat menunjukan suatu
hasil laporan keuangan yang dapat mempermudah pemilik usaha
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untuk mengetahui penerimaan kas dengan baik dan akan
menunjukan jumlah yang keliru apabila tidak dicatat dengan baik.
Maka dari itu jika proses pencatatan penerimaan kas
dilakukan secara terkomputerisasi yang mana akan menghasilkan
suatu informasi yang lebih tepat mengenai laporan keuangan
sederhana akan memudahkan pemilik usaha untuk membaca
laporan tersebut dan dapat mempermudah mengetahui jumlah
penerimaan kas dengan baik.
3. Mengidentifikasi Personil Kunci
Pada

tahap

berikutnya

yang

harus

dilakukan

yaitu

mengidentifikasi personil kunci. Indentifikasi personil kunci ini
dapat dilakukan dengan mengacu pada uraian tugas serta
tanggungjawab yang terdapat di dalam Toko Aksesoris Blueberry.
a. Pemilik Usaha
1) Sebagai penanggungjawab Toko Aksesoris Blueberry.
2) Sebagai pengelola Toko Aksesoris Blueberry.
3) Sebagai kasir yang mengelola keuangan Toko Toko
Aksesoris Blueberry termasuk mengelola penerimaan dan
pengeluaran kas serta bertanggungjawab sebagai pemegang
penerimaan kas atas hasil penjualan.
4) Sebagi bagian yang mencatat penjualan dan penerimaan kas
yang terjadi di Toko Aksesoris Blueberry.
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5) Sebagai pengendali internal dalam memonitor setiap
aktivitas yang terjadi di Toko Aksesoris Blueberry.
b. Karyawan (1)
Karyawan (1) diberi tanggung jawab oleh owner untuk
menggantikan owner sementara apabila owner sedang berada di
luar kota ataupun tidak datang ke toko untuk berjaga. Adapun
fungsinya sebagai berikut:
1) Sebagai

kasir

yang

mengelola

penerimaan

kas

dan

pengeluaran kas (hanya berfungsi sebagai penerima kas dan
pengeluaran kas untuk pengembalian kas kepada pelanggan).
2) Mencatat penjualan dan penerimaan kas yang terjadi.
3) Melaporkan kepada owner jumlah penerimaan kas yang di
dapat serta menyerahkan seluruh penerimaan kas kepada
owner.
4) Melayani pelanggan yang datang untuk berbelanja di Toko
Aksesoris Blueberry.

D. Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Toko Aksesoris
Blueberry
1. Rancangan Bagan Alir (Flowchart)
Perancangan bagan alir (flowchart) dibuat agar dapat memperjelas
dan mempermudah penggambaran dari suatu prosedur sistem
penerimaan kas pada Toko Aksesoris Blueberry. Rancangan ini

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

dibuat berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian dan
rancangan ini disesuaikan dengan kebutuhan Toko Aksesoris
Blueberry mengenai penerimaan kas.
Kasir / Owner

Mulai

menerima
barang
yang dipilih
oleh
pelanggan

menghitung
penerimaan kas
dan
membandingkan
dengan LPK

Barang

menyebutkan
nominal dari
barang yang
dipilih
pelanggan

sesuai

Tidak

Ya
menerima
uang dan
menyebutkan
nominal yang
diterima

menyimpan
kas di
brankas

Uang

Membuat
nota
penjualan
untuk
pelanggan

Selesai

Keterangan:
LPK : Laporan Penerimaan Kas
2
1

Nota
penjualan
T

menginput data
barang

Barang

menyerahkan
nota dan
barang
kepada
pelanggan

Database
penerimaan
kas

LPK

T

Gambar 3 : Rancangan Flowchart Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Toko Aksesoris Blueberry
Sumber: Data primer yang diolah.
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a. Fungsi-fungsi yang terkait pada sistem penerimaan kas Toko
Aksesoris Blueberry
1. Fungsi Yang Menerima Kas Tunia (Kasir)
Fungsi yang menerima kas tunai ini dilakukan oleh
pemilik usaha sebagai kasir yang bertanggung jawab atas
penerimaan kas dan satu karyawan (Karyawan 1) sebagai
pengganti untuk menjaga kasir apabila pemilik usaha tidak ada
ditempat.
2. Fungsi Akuntansi
Fungsi akuntansi ini dilaksanakan oleh pemilik usaha
ketika terjadi transaksi penjualan maka pemilik akan membuat
nota pembelian untuk pelanggan dan langsung menginput data
barang yang ke dalam Microsoft Access. Kemudian pemilik
usaha menghitung dan mencocokan pendapatan yang diterima
dengan yang ada dilaporan penerimaan kas melalui Microsoft
Access dan (Karyawan 1) juga bertugas sama seperti pemilik
yaitu

menggantikan

dalam

mencatat

dan

menghitung

penerimaan kas yang diperoleh apabila pemilik usaha tidak
dapat hadir.
3. Fungsi Penyimpanan Kas
Fungsi penyimpanan kas dilakukan langsung oleh
pemilik usaha. Ketika berakhirnya transaksi penjualan dan
hasil penjualan telah dicocokan dengan laporan penerimaan
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kas pada Microsoft Access maka pemilik usaha langsung
menyimpan kas ditempat yang disediakan dan dalam jangka
waktu satu minggu pemilik usaha akan menyimpan kas yang
telah dikumpulkan didalam rekening bank.
4. Fungsi Pengendalian Internal
Dalam pengendalian internal yang bertugas langsung
untuk bertanggung jawab dalam mengawasi setiap aktivitas
yang terjadi di Toko Aksesoris Blueberry adalah pemilik usaha
dikarenakan pemilik usaha yang memegang kendali Toko
Aksesoris Blueberry.
b. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam sistem penerimaan kas
Toko Aksesoris Blueberry
1. Bukti Penerimaan Kas
Bukti penerimaan kas merupakan dokumen pencatatan
penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai yang terjadi
di Toko Aksesoris Blueberry. Bukti penerimaan kas yang di
gunakan pada Toko Aksesoris Blueberry berupa nota
penjualan barang dagangan dimana terdapat dua slip di dalam
nota tersebut, slip 1 (putih) akan diberikan kepada pelanngan
dan slip 2 (pink) akan di arsipkan sebagai bukti penerimaan
kas.
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2. Rekapitulasi Penerimaan Kas
Rekapitulasi

penerimaan

kas

merupakan

laporan

penerimaan kas yang datanya diperoleh dari transakisi
penjualan barang dagangan yang telah di input dan diolah
kedalam Microsoft Access.
c. Catatan Akuntansi yang terdapat dalam Sistem Penerimaan Kas
Toko Aksesoris Blueberry
1. Database Penerimaan Kas Microsoft Access
Buku harian kas digunakan untuk mencatat semua
transtasi penerimaan kas atas penjualan barang dagangan telah
digantikan dengan database Microsoft Access. Di dalam
Microsoft Access berisi kode barang, nama barang, tanggal,
nama barang, nominal dari barang tersebut dan jumlah barang
yang terjual. Fungsi dari penerimaan kas yang di input ke
dalam

database

Mirosoft

Access

ini

berfungsi

untuk

menggantikan buku harian penerimaan kas yang sederhana.
d. Deskripsi prosedur yang terdapat dalam Sistem Penerimaan Kas
Toko Aksesoris Blueberry setelah adanya rancangan Microsoft
Access.
Prosedur Penerimaan Kas yang terdapat pada Toko Aksesoris
Blueberry tidak tertulis. Pemilik usaha hanya memberitahu secara
lisan kepada karyawan (1) mengenai prosedur penerimaan kas. Hal
ini dikarenakan yang bertugas langsung pada bagian penerimaan
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kas adalah pemilik usaha itu sendiri, apabila pemilik usaha
berhalangan hadir maka Karyawan (1) yang akan menggantikan
pemilik usaha untuk melakukan penerimaan kas, maka dari itu
pemilik usaha tidak membuat prosedur penerimaan kas secara
tertulis. Adapun deskripsi prosedur penerimaan kas yang di
lakukan Toko Aksesoris Blueberry sebagai berikut:
Dalam melakukan penerimaan kas dimulai dari pelanggan
yang datang ke Toko Aksesoris Blueberry untuk membeli barang
berupa aksesoris yang dibutuhkan. Ketika pelanggan telah
menemukan aksesoris yang akan dibeli, pelanggan akan langsung
menuju ke kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Pada
bagian kasir akan menerima barang yang akan dibeli pelanggan,
kemudian bagian kasir akan menyebutkan nominal dari barang
yang telah dipilih oleh pelanggan. Ketika pelanggan menyerahkan
sejumlah uang untuk melakukan pembayaran, bagian kasir akan
menghitung dan menyebutkan nominal uang yang telah diterima
dari pelanggan.
Kemudian bagian kasir akan membuatkan nota penjualan
yang akan diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti pembelian
barang dan melalui nota tersebut bagian kasir akan langsung
menginput data barang ke dalam database Microsoft Access.
Setelah semuanya di input dan dicatat dalam nota, bagian kasir
langsung membungkus aksesoris yang telah dipilih pelanggan
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kemudian langsung menyerahkan barang tersebut beserta nota
penjualan slip 1 (putih) kepada pelanggan dan slip 2 (pink) akan
diarsipkan sementara.
Uang yang diterima kasir akan langsung disimpan ke dalam
laci penyimpanan kas. Pada saat tutup toko uang di dalam laci akan
dihitung untuk mengetahui berapa jumlah penerimaan kas yang di
peroleh pada hari itu dan dicocokan dengan jumlah yang ada di
dalam laporan penerimaan kas pada database Microsoft Access
apakah sudah cocok atau tidak. Setelah penghitungan selesai dan
cocok. Nota penjualan akan diarsipkan permanen dan kas akan
disimpan ke berangkas, dalam waktu satu minggu kas yang telah
terkumpul akan disetorkan ke bank untuk disimpan. Prosedur
penerimaan kas seperti ini dilakukan setiap hari oleh pemilik usaha
untuk menjalankan aktivitas penerimaan kas Toko Aksesoris
Blueberry.

2. Rancangan Data Flow Diagram (DFD)
Perancangan Data Flow Diagram (DFD) sistem akuntansi penerimaan
kas berdasarkan pada proses sistem serta kegiatan yang dilakukan
pada perusahaan.
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a. Diagram Konteks
Diagram Konteks merupakan tingkat tertinggi dalam data flow
diagram (DFD) dan hanya memuat satu proses, serta menunjukan
sistem secara keseluruhan.
Diagram Contex

Uang
Pelanggan

Data Penerimaan
Kas

0
Penerimaan
Kas

Nota & Barang

Kasir

Database
penerimaan kas

Gambar 4 : Rancangan Diagram Konteks Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Sumber : Data primer yang diolah.

b. Diagram Berjenjang
Diagram Berjenjang

0
Penerimaan
Kas

2

1
Menerima uang
dan membuat nota

3
Menghitung uang
dan menyimpan

Input penerimaan
kas

1.1

1.2

2.1

2.2

Menerima
uang dari
pelanggan

Membuat nota
penjualan

Mengarsipkan
Nota

Input Penerimaan
Kas pada
Database
Microsoft Access

3.1
Menghitung uang dan
mencocokan dengan data
penerimaan kas kemudian di
simpan

Gambar 5 : Rancangan Diagram Berjenjang Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Sumber : Data primer yang diolah
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Rancangan Diagram
Level 0

c. Rancangan Diagram Level 0

Pelanggan
Nota
Penjualan
dan
Barang

Uang

1

2

3

Uang dan
Nota

kasir menerima
uang dan
membuat nota
penjualan

Uang

Menghitung uang
dan mencocokan
dengan Database
Penerimaan kas

Input Penerimaan kas
& mengarsipkan nota

Menyimpan
Uang di
brankas

pembaharuan
Arsip sementara

data pada
database
penerimaan kas

Nota
penjualan

Arsip Permanen
nota penjualan

Gambar 6: Rancangan Diagram Level 0 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Sumber : Data primer yang diolah.
Rancangan Diagram Arus
Data Level 1
Proses Nomor 1

d. Rancangan Diagram Arus Data Level 1

1

Uang

1.1

Pelanggan
Menerima uang
dari pelanggan

Uang

1.2
Membuat nota
Penjualan

Uang &
Nota
Penjualan
2

Arsip Sementara
Nota
Penjualan

Gambar 7: Rancangan Diagram Arus Data Level 1 Proses Nomor 1 Sistem Akuntansi Penerimaan
Kas
Sumber : Data primer yang diolah.
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Rancangan Diagram Arus
Data Level 1
Proses Nomor 2

2
Uang dan
nota
Penjualan

2.1

2.2

Uang

1

Uang

Input penerimaan
kas pada
Database
Microsoft Access

Mengarsipkan
nota

Arsip
Permanen
Nota
Penjualan

3

Database
Penerimaan
Kas

Gambar 8: Rancangan Diagram Arus Data Level 1 Proses Nomor 2 Sistem Akuntansi Penerimaan
Kas
Sumber : Data primer yang diolah.

Rancangan Diagram Arus
Data Level 1
Proses Nomor 3

3
Uang
2

3.1
Menghitung uang yang ada dilaci
dan mencocokan dengan database
penerimaan kas

Uang disimpan
di brankas

Cetak dan Arsip
Arsip Laporan
Penerimaan
Kas

Gambar 9: Rancangan Diagram Arus Data Level 1 Proses Nomor 3 Sistem Akuntansi Penerimaan
Kas
Sumber : Data primer yang diolah.
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3. Perancangan Input
Perancangan input adalah langkah awal untuk memulai suatu proses
sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Adapun hal-hal yang
diperlukan dalam sebuah perancangan input yaitu berupa transaksitransaksi penerimaan kas yang terjadi di Toko Aksesoris Blueberry
a. Perancangan Kamus Data
Rancangan kamus data untuk tabel penerimaan kas.
No

Field Name

Data Type

Default
Value
Not Null

Field
Size
-

Primary
Key
PK

Format

Keterangan

-

Nomor
Form

1.

No

AutoNum
ber

2.

Kode

Long Text

Not Null

-

-

-

Kode
Barang

3.

Jenis_Barang

Short Text

Not Null

255

-

-

Jenis
Barang

4.

Harga

Currency

Null

-

-

Currency

Harga
Satuan
Barang

5.

Jumlah

Number

Null

-

-

General
Number

Jumlah
Barang
yang Dibeli

6.

Total

Calculated

Not Null

-

-

Currency

Total harga
barang
yang dibeli

7.

Tanggal

Date/time

Not Null

-

-

-

Tanggal
terjadinya
transaksi

Tabel 12: Tabel perancangan kamus data Microsoft Access
Untuk tabel penerimaan kas
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4. Perancangan Form
Tujuan Perancangan form, Yaitu:
1) Memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user
secara khusus dan mempermudah user untuk memahami suatu
aplikasi.
2) Memudahkan penegrtian struktur dari informasi didalam suatu
aplikasi.
3) Mendukung kebutuhan dalam pemerosesan dan memberikan
beberapa obyek penampilan (processing time, response time dan
storge space).
Adapun peracangan form untuk Toko Aksesoris Blueberry sebagai
berikut:
1. Form LOGIN

Gambar 10: Rancangan Form Login Penerimaan Kas Toko Aksesoris Blueberry
Sumber: Data primer yang diolah.
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Suatu rancangan Form Login dapat berfungsi untuk
mengawali sebuah proses yang terjadi disuatu sistem dan form
login juga berfungsi untuk menjaga kemamanan dalam suatu
sistem informasi akuntansi dari kecurangan yang akan terjadi. Pada
form login yang dapat memulai dan melanjutkan proses untuk
mengisi ataupun menginput data adalah bagian yang terkait dalam
Toko Aksesoris Blueberry yang bertanggung jawab dalam
melakukan login adalah pemilik usaha ataupun karyawan (1) yang
telah dipercayai untuk menggantikan posisi pemilik usaha apabila
sedang berhalangan hadir, sehingga tidak ada orang lain yang dapat
mengakses informasi dan mengubah data hal ini dilakukan agar
tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan pemilik usaha.
Form Login juga dapat menjadi salah satu pengendalian internal
untuk sebuah sistem. Form Login terdiri dari:
a) Username
Username mempunyai fungsi sebagai identitas pemakai atau
pengguna sistem.
b) Password
Password mempunyai fungsi untuk mengamankan aplikasi dari
sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Toko Aksesoris
Blueberry.
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2. Form Pembuka Aplikasi Penerimaan Kas (Form Menu)

Gambar 11: Rancangan Form Menu Penerimaan KasToko Aksesoris Blueberry
Sumber: Data primer yang diolah

Rancangan Form Menu dapat berfungsi untuk melanjutkan
proses yang akan dilakukan pemilik usaha dalam memilik form
penginputan penerimaan kas dan report penerimaan kas. Form
Menu terdiri dari :
a) Input Penerimaan Kas
Input penerimaan kas mempunyai fungsi untuk mencatat
penerimaan kas dengan memasukan data barang dagangan yang
telah terjual.
b) Lihat Laporan Penerimaan Kas
Lihat laporan penerimaan kas berfungsi sebagai gambaran
berupa laporan yang didapat dari hasil penerimaan kas yang
telah diterima oleh Toko Aksesoris Blueberry.
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3. Form Input Penerimaan Kas

Gambar 12: Rancangan Form Input Penerimaan Kas Toko Aksesoris Blueberry
Sumber: Data primer yang diolah

Rancangan Form Input Penerimaan Kas mempunyai fungsi
untuk mencatat penerimaan kas dengan memasukan data barang
dagangan yang telah terjual adapun data yang perlu dimasukan
oleh user adalah kode barang, harga satuan, jumlah dari barang
yang terjual. Form Input Penerimaan Kas terdiri dari :
1. No. (Nomor)
Nomor dalam form penerimaan kas merupakan nomor urut
form yang secara otamatis telat terisi langsung pada saat
menginput data barang yang terjual sebagai nomor urut
penerimaan kas.
2. Tanggal
Tanggal terjadinya transaksi penerimaan kas atas penjualan
barang dangan Toko Aksesoris Blueberry.
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3. Kode Barang
Kode barang merupakan data barang atau identitas barang yang
diinput. Kode barang dapat dipilih sesuai barang yang dibeli
oleh pelanggan. Perancangan form input penerimaan kas kode
barang dibuat umum (General) dan kode dalam perancangan
form input penerimaan kas ini menyesuaikan barang yang
sering terjual seperti :

Gambar 13: Kode Barang
Sumber: Data primer yang diolah

a. Kode 01 digunakan untuk jenis barang aksesoris seperti
gelang, anting, kalung, jam tangan atau jam lainya, dan
jepit rambut.
b. Kode 02 digunakan untuk jenis barang mainan seperti
boneka, robot, dan mainan lainya.
c. Kode 03 digunakan untuk jenis aksesoris pendukung
seperti dompet, sabuk atau ikat pinggang, topi, kaos kaki.
d. Kode 04 digunakan untuk semua jenis alat tulis.
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4. Jenis Barang
Jenis Barang merupakan gambaran dari Kode barang.
5. Harga Satuan
Harga Satuan merupakan nominal dari barang per satuan.
6. Jumlah
Jumlah merupakan gambaran berapa banyak barang tersebut
dibeli oleh pelanggan.
7. Total
Total merupakan nilai akhir atau nominal akhir yang harus di
bayarkan oleh pelanggan. Total diperoleh dari harga satuan
dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli.

4. Form Tanggal Lihat Laporan

Gambar 14: Rancangan FormTanggal untuk Melihat Laporan Penerimaan Kas
Toko Akseosris Blueberry
Sumber: Data Primer yang diolah.
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Form Tanggal berfungsi untuk melihat sebuah laporan
penerimaan kas pada Toko Aksesoris Blueberry. Form tanggal
bersifat dinamis, dimana pemilik usaha dapat melihat laporan
penerimaan kas dalam bentuk harian, bulanan maupun tahunan.
Form tanggal terdiri dari:
1. Tanggal Mulai: Tanggal dimulainya suatu laporan yang akan
dilihat.
2. Tanggal Akhir: Tanggal berakhirnya suatu laporan yang akan
dilihat.
Contoh untuk melihat laporan penerimaan kas user akan
memasukan tanggal mulai terlebih dahulu sesuai tanggal yang
diingin untuk dilihat dan tanggal akhir merupakan tanggal akan
berakhirnya dari laporan penerimaan kas tersebut, seperti:
Tanggal Mulai 14/02/2018 – Tanggal Akhir 14/03/2018.
Maka laporan penerimaan kas yang akan muncul yaitu dari tanggal
14 februari 2018 sampai dengan 14 maret 2018.
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5. Report Penerimaan Kas

Gambar 15: Rancangan Laporan Penerimaan Kas Toko Aksesoris Blueberry
Sumber: Data primer yang diolah.

Report penerimaan kas merupakan laporan penerimaan kas
dimana laporan ini akan menggambarkan penerimaan kas yang
diterima oleh Toko Aksesoris Blueberry secara keseluruhan.
Laporan penerimaan kas ini di desaign sederhana agar dapat
memudahkan pemilik usaha memahami isi dari laporan tersebut.
Laporan penerimanaan kas ini mempersingkat pemilik
usaha mengetahui jumlah keseluruhan penerimaan kas yang
diperoleh atas transaksi penjualan yang terjadi dan laporan
penerimaan kas ini digunakan pemilik usaha untuk mencocokan
jumlah penerimaan kas yang diterima dengan yang ada didalam
laporan apakah sudah sesuai atau tidak jumlahnya, sehingga
meminimalisir kesalahan perhitungan yang akan terjadi jika
pencatatan masih dilakukan secara manual dan hasil laporan
penerimaan kas tersebut dapat memberikan informasi yang cukup
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lengkap dan mudah dipahami oleh pemilik usaha. Report
penerimaan pas terdiri dari:
1. Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir merupakan tanggal yang
dimasukan untuk melihat laporan penerimaan kas dimulai dari
tanggal tersebut dan berakhir ditanggal yang ditentukan.
2. Print Report merupakan perintah untuk mencetak laporan
penerimaan kas.
3. Back merupakan perintah untuk kembali ke form tanggal lihat
laporan.
4. No merupakan nomor urut form penerimaan kas.
5. Tanggal merupakan tanggal terjadinya transaksi penerimaan
kas atas penjualan barang dagangan Toko Aksesoris Blueberry.
6. Kode/ Kode Barang merupakan data barang atau identitas
barang yang telah terjual.
7. Jenis Barang merupakan gambaran dari kode barang.
8. Harga merupakan nominal dari barang persatuan.
9. Jumlah merupakan gambaran seberapa banyak barang tersebut
dibeli oleh pelanggan.
10. Total merupakan nilai akhir yang didapat dari hasil perkalian
antara harga satuan dengan jumlah barang.
11. Total keseluruhan merupakan jumlah keseluruhan dari total
penerimaan kas.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis dan perancangan sistem
informasi akuntansi penerimaan kas pada Toko Aksesoris Blueberry,
maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Toko Aksesoris Blueberry dalam pelaksanaan prinsip sistem
akuntansi yang dijalankan dapat dikatakan belum memenuhi prinsip
sistem akuntansi secara keseluruhan karena terdapat beberapa
prinsip yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun
prinsip yang belum dijalankan yaitu tidak adanya fungsi
pengendalian eksternal, tidak adanya bukti penerimaan kas
besar/bank, tidak adanya laporan aktivitas, tidak adanya pemisahaan
tugas, dan belum terdapat pengendalian pemeriksaan independen
dari sistem akuntansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan
kekeliruan.
Dari kelima prinsip

sistem akuntansi

yang belum

diterapkan Toko Aksesoris Blueberry, terdapat dua prinsip yang
sangat berpengaruh

terhadap aktivitas penerimaan kas di Toko

Aksesoris Blueberry. Dua prinsip tersebut yaitu tidak adanya
pemisahan tugas antar setiap fungsi. Hal ini dikarenakan Toko
Aksesoris Blueberry masih digolongkan sebagai usaha kecil

87

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

menengah yang mana semua aktivitas penerimaan kasnya dilakukan
langsung oleh pemilik usaha.
Kemudian prinsip lain yang belum dijalankan yaitu
pengendalian dengan pemeriksaan independen dari sistem akuntansi
untuk mengidentifikasi adanya kesalahan dan kekeliruan. Hal ini
dikarenakan Toko Aksesoris Blueberry masih menggunakan
pencatatan secara manual dan belum terkomputerisasi dimana
pencatatan manual yang dilakukan oleh pemilik usaha terkadang
tidak teratur yang menyebabkan dokumen berupa buku harian
penerimaan kas tidak dapat menunjukan hasil penerimaan kas yang
tepat sehingga dapat mempersulit pemilik usaha dalam mencocokan
jumlah penerimaan kas dengan catatan penerimaan kas.
2. Masalah yang diterjadi pada proses penerimaan kas Toko Aksesoris
Blueberry yaitu pencatatan penerimaan kas masih dilakukan secara
manual sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan
pencatatan buku harian penerimaan kas tidak teratur menyebabkan
pemilik usaha dapat keliru dalam melihat hasil pencatatan
penerimaan kas.
Rancangan yang dibuat untuk mmecahkan masalah yang
terjadi pada Toko Aksesoris Blueberry yaitu meliputi sebuah
rancangan flowchart dan rancangan Data Flow Diagram (DFD)
sebagai rancangan prosedurnya, Kemudian rancangan sistem
informasi akuntansinya yaitu dengan rancangan Microsoft Access
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berupa form elektronik penerimaan kas dan report penerimaan kas
yang bertujuan untuk menggantikan pencatatan manual penerimaan
kas dan membantu dalam menghasilkan laporan penerimaan kas
yang lebih baik sehingga dapat mempermudah pemilik usaha dalam
mengetahui hasil penerimaan kas serta rancangan ini diharapkan
dapat memecahkan masalah sehingga aktivitas penerimaan kas
dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan
Toko Aksesoris Blueberry.

B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Toko Aksesoris Blueberry hanya mempunyai sistem akuntansi
sederhana dan melihat dari bentuk usahanya yaitu usaha kecil
menengah dan belum memiliki sistem akuntansi yang lebih baik,
sehingga sedikit menyulitkan untuk membandingkan dengan
prinsip sistem akuntansi untuk menemukan hasil perbandingan
yang baik.
2. Toko Akseosris Blueberry memiliki jenis barang dagangan yang
yang beraneka ragam sehingga sulit dalam membuat kode barang
dalam perancangan sistem akuntansi penerimaan kas. Sehingga
kode barang dibuat secara general menurut jenis barangnya.
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C. Saran
Berdasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan
oleh peneliti, maka peneliti mengajukan saran kepada Toko Aksesoris
Blueberry untuk melakukan pemisahan tugas, adapun pemisahan tugas
yang disarankan yaitu pemilik usaha sebagai fungsi penerimaan kas,
fungsi otorisasi dan fungsi penyimpanan kas, sedangkan karyawan (1)
sebagai fungsi yang melakukan pencatatan atau input penerimaan kas.
Pemisahan tugas ini disarankan agar kegiatan proses penerimaan kas
lebih baik, serta diharapkan pemilik usaha membuat prosedur
penerimaan kas secara tertulis agar dapat dipahami para karyawan
dengan baik.
Peneliti menyarankan kepada Toko Aksesoris Blueberry agar
dapat menerapkan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yaitu
dengan menggunakan form elektronik dalam melakukan pencatatan
penerimaan kas. Tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi
penerimaan kas ini yaitu dapat mempermudah proses pencatatan
penerimaan kas agar lebih teratur sehingga dapat mengahasilkan
laporan penerimaan kas yang baik dan mudah dipahami sehingga
pemilik usaha mudah dalam mencocokan hasil laporan dengan
penerimaan kas yang diterima, dan dapat meningkatkan aktivitas
penerimaan kas menjadi lebih baik lagi untuk kedepanya dan
harapannya pemilik usaha dapat melakukan perkembangan secara terus
menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka
Brigitta Vivi Veranda. 2014. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Akuntansi Penerimaan Kas Studi Kasus di Paroki Santo Gregorius Agung
Tangerang (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
Diana, Lilis. 2012. Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, Proses, dan
Penerapan. Yogyakarta: Andi Offset.
Hall, James A. 2004.Sistem Informasi Akuntansi: Buku ke-1, Edisi ke-4.
Terjemahan Dewi Fitriasari. 2007. Jakarta: Selemba Empat.
Jogiyanto, Hartono. 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan
Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.
Jogiyanto, Hartono. 2013. Metodologi Penelitian Bisni. Edisi Ke-6. Yogyakarta:
BPFE.
Jurnal.id. 2017. Perbedaan UMKM dan Perkembangannya di Indonesia.
https://www.google.com/amp/s/www.jurnal.id/id/blog/2017/perbedaan-umkmperkembangannya-di-indonesia.amp%3flocale=id. Diakses Tanggal 26 April
2018
Kieso, Donald E, Jerry J. Waygandt, & Terry D. Warfield. 2007. Akuntansi
Intermediate, Terjemahan Emil Salim. Jilid Ke-1.Edisi Ke-10. Jakarta:
Erlangga.
Kuncora, Mudrajad. 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif.
Jakarta: Erlangga.
Liputan6.com. 2017. 3 Strategi Agar Raih Untung Dari UKM.
https://m.liputan6.com/bisnis/read/3150797/3-strategi-agar-raih-untung-dariukm. Diakses Tanggal 23 April 2017
Mulyadi. 2016 . Sistem Akuntansi. Edisi ke-4.Jakarta: Selemba Empat.
Mangkulo, Hanky Alexander dan Winpecn Solution. 2010. Aplikasi Accounting
Retail dengan Access 2010. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Puspitawati, Lilis dan Anggadini, Sri Dewi. 2011. Sistem Informasi Akuntansi.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Romney, B. Marshall. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13. Terjemahan
Kiki Sakinah & Novita Puspasari. 2015. Jakarta: Selemba Empat.

91

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

Soemarso S.R. 2002. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku Ke-1. Edisi Ke-5.
Jakarta: Selemba Empat.
Talib, Hear. 2011. Membuat Sendiri Aplikasi Database Koperasi dengan MS
Access. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Tim Divisi Penelitian dan Pengembangan. 2005. Mahir dalam 7 hari: Microsoft
Access 2003. Yogyakarta: Andi Offset.
Warren, Reeve dan Fess. 2005. Accounting. Pengantar Akuntansi. Edisi Ke-21.
Buku Ke-2. Terjemahan Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik
Hendrawan. Jakarta: Selemba Empat.
Winarno, Wing Wahyu. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ke-2.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yustinus Adiyuniarto. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
Akuntansi Penerimaan Kas Studi Kasus pada PT. RahayuTravel Magelang
(Skripsi). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN
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Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Gambaran Umum Toko Aksesoris Blueberry
1. Sejarah Berdirinya Toko Aksesoris Blueberry
a. Bagaimana sejarah berdirinya Toko Aksesoris Blueberry?
b. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya Toko Aksesoris
Blueberry?
c. Kapan dan siapa pendiri Toko Aksesoris Blueberry?
d. Sudah berapa lama Toko Akseosris Blueberry beroprasi?
2. Profil Toko Aksesoris Blueberry
a. Dimanakah lokasi Toko Aksesoris Blueberry?
b. Apa alasan pemilik memilih lokasi tersebut?
c. Berapa jam Toko Aksesoris Blueberry beroprasi dari buka hingga
tutup toko?
d. Apakah terdapat visi, misi serta tujuan dari Toko Aksesoris Blueberry?
3. Bentuk Dari Perusahaan
a. Bagaimana bentuk dari Toko Aksesoris Blueberry?
b. Siapakah yang bertanggung jawab atas Toko Aksesoris Blueberry?
4. Struktur Organisasi
a. Bagaimana struktur organisasi dari Toko Aksesoris Blueberry?
b. Bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing
bagian dalam struktur organisasi Toko Aksesoris Blueberry?
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B. Personalia
a. Bagaimana prosedur perekruitan karyawan yang diterapkan oleh Toko
Aksesoris Blueberry?
b. Apakah ada kriteria tertentu dalam penerimaan karyawan?
c. Berapakah jumlah karyawan yang bekerja pada Toko Aksesoris
Blueberry?
d. Bagaimana pengaturan jam kerja karyawan ditetapkan?
e. Bagaimana sistem penggajian yang diterapkan oleh Toko Aksesoris
Blueberry?

C. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
a. Bagaimana prosedur penerimaan kas dan pencatatan penerimaan kas pada
Toko Aksesoris Blueberry?
b. Bagian atau fungsi apa saja yang terkait dalam prosedur penerimaan kas
dan apa tugas serta wewenang pada setiap bagian yang terkait?
c. Dokumen apa saja yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas
pada Toko Aksesoris Blueberry?
d. Catatan akuntansi apa saja yang terkait dengan sistem akuntansi
penerimaan kas pada Toko Aksesoris Blueberry?
e. Bagaimana bagan alir (flowchart) dan DFD pada sistem penerimaan kas
Toko Aksesoris Blueberry?
f. Apakah ada masalah yang terjadi pada proses penerimaan kas seperti pada
pencatatan akuntansi penerimaan kas?
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g. Apakah ada pemisahaan tugas antar setiap bagian yang berkaitan dengan
penerimaan kas pada Toko Aksesoris Blueberry?
h. Apakah ada pengendalian internal yang sudah diterapkan oleh Toko
Aksesoris Blueberry seperti otorisasi transaksi, pencatatan yang memadai,
dokumen bernomor urut tercetak dan lainnya?
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Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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Buku Harian Penerimaan Kas
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Nota Penjualan Toko Aksesoris Blueberry
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Toko Aksesoris Blueberry
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Foto Bersama Pemilik Usaha (Budi Bong) dan Karyawan 1 (Ratna)

