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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa pada 
perkembangan perekonomian dunia sistem informasi akuntansi mempunyai peranan penting. Sistem 

informasi akuntansi sangat berhubungan dengan informasi serta data keuangan perusahaan. Oleh 
karena itu perusahaan membutuhkan adanya pengendalian internal terhadap penerimaan dan 
pengeluaran kas. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai sistem informasi penerimaan 
dan pengeluaran kas yang digunakan pada PT. BPR TAJA, menganalisis sistem pengendalian internal 
penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan, serta menganalisis sistem pengendalian internal 
penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan telah optimal atau belum. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang dikumpulkan merajuk pada informasi,  konsep, 

pendapat dan keterangan yang dikumpulkan berbentuk uraian dalam menggunakan masalah-masalah 
yang terdapat pada PT. BPR TAJA Cabang Nganjuk Tahun 2018.  

Hasil penelitian ini adalah (1) Sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada PT. BPR 
TAJA Cabang Nganjuk Tahun 2018 masih belum baik karena kurangnya kelengkapan dokumen serta 
masih adanya perangkapan tugas pada bagian kasir, (2) Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas 
masih kurang baik karena kurangnya catatan yang digunakan serta masih adanya perangkapan tugas, 
(3) Pengendalian internal penerimaan kas masih belum baik karena masih adanya perangkapan tugas 

pada salah satu fungsi, namun membentuk SKAI merupakan suatu upaya pengendalian yang 
dilakukan, (4) Pengendalian internal pengeluaran kas masih kurang baik karena masih adanya 
perangkapan tugas yang terjadi, namun penggunaan slip rangkap dan adanya SKAI merupakan suatu 
upaya yang diterapkan meskipun belum optimal. 

 
KATA KUNCI : SIA, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Pengendalian Internal. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia mengalami perkembangan 

ke arah yang lebih baik. Hal ini 

ditunjukkan dari situasi atau kondisi 

persaingan yang semakin ketat yang 

menuntut perusahaan untuk 

menjalankan usahanya dengan lebih 

efektif dan efisien dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Perkembangan 

tersebut juga ditunjukkan dalam 

semua usaha termasuk dalam industri 

perbankan. Perkeonomian yang 

semakin maju memberikan industri 

perbankan peranan penting guna 

sebagai lembaga perantara keuangan. 

mailto:risqimey9@gmail.com
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Selain itu, telah diketahui bahwa 

sebagian besar perusahaan 

menetapkan persoalan laba sebagai 

tujuan perusahaan. Oleh karena itu, 

menajemen harus mempunyai 

kemampuan untuk melihat dan 

menggunakan peluang atau 

kesempatan yang ada, 

mengidentifikasi dan mengatasi 

masalah dengan tepat guna 

kelancaran perusahaan. 

Perkembangan perekonomian 

dunia menuntut perusahaan-

perusahaan yang ada untuk dapat 

bertahan agar dapat bertahan agar 

dapat bersaing dengan perusahaan 

yang akan bermunculan dan tetap 

terus memperoleh keuntungan. 

Persaingan bisnis tersebut membuat 

perusahaan melakukan terobosan 

baru, salah satunya adalah dengan 

memamfaatkan kecanggihan 

teknologi sistem informasi. Menurut 

Tata Sutabri (2012:83) menyatakan 

bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

adalah sebuah sistem informasi yang 

menangani segala sesuatu yang 

berkenaan dengan Akuntansi. 

Berbagai aplikasi sistem informasi 

memungkinkan pemrosesan data dan 

laporan dengan cepat. Karena setiap 

transaksi dan kegiatan operasional 

yang dilakukan perusahaan sangat 

kompleks, maka dalam menunjang 

kelancaran dan perkembangannya 

diperlukan suatu sistem informasi 

akuntansi. selain itu sistem informasi 

akuntansi mempunyai manfaat dan 

peranan penting dalam menjaga kas 

perusahaan. Pada sistem kinerja 

perbankan aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas harus dipantau 

karena rentan penyelewengan dan 

penyalahgunaan, karena alasan inilah 

menjaga kas dan membentuk sistem 

pengendalian internal sangat 

diperlukan. 

PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk merupakan salah satu Bank 

Perkreditan Rakyat yang telah lama 

bergabung dalam industri perbankan. 

Dalam pelaksanaan kegiatannya 

sebagai lembaga perantara keuangan 

PT. BPR TAJA pasti tidak terlepas 

dan berhubungan erat dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

Dalam usahanya, penerimaan kas 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk berasal dari setoran 

tabungan, deposito, dan angsuran 

kredit. Sedangkan pengeluaran kas 

nya berasal dari penarikan simpanan 

(tabungan dan deposito) serta 

pencairan kredit. Sehingga, 

penerimaan dan pengeluaran kas 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam 
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menunjang usahanya. Dalam 

kegiatan usahanya penerimaan dan 

pengeluaran kas rentan terhadap 

penyelewengan.beberapa aspek yang 

sering terjadi yaitu masih adanya 

fungsi tugas yang rangkap. Seperti 

misalkan petugas yang bertanggung 

jawab mengenai transaksi kas dan 

penyimpan kas merangkap sebagai 

petugas pencatat transaksi kas. 

Dalam hal ini dapat diartikan masih 

adanya indikasi perangkapan tugas 

yang ada pada perusahaan terkait 

dalam penelitian yaitu pada 

perusahaan PT.BPR TAJA Cabang 

Nganjuk. Telah ditemukan 

perangkapan tugas pada bagian kasir 

yaitu merangkap sebagai yang 

menerima atau mengeluarkan kas 

dan bagian yang juga bertugas 

melakukan pembukuan. Maka 

perusahaan harus memperhatikan 

pengendalian internal pada sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas 

agar dapat mengurangi resiko 

terjadinya penyelewengan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam masalah sistem 

informasi akuntansi dengan judul “ 

ANALISIS PENERAPAN 

SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PENERIMAAN 

DAN PENGELUARAN KAS 

UNTUK PENGENDALIAN 

INTERNAL PADA PT. BPR 

TAJA CABANG NGANJUK 

TAHUN 2018”.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, 

dimana yang dikumpulkan 

merujuk pada informasi, 

konsep, pendapat dan 

keterangan yang berbentuk 

uraian dalam menggunakan 

masalah-masalah yang terdapat 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif, 

dimana untuk memberikan 

gambaran mengenai penelitian 

yang dilakukan. Peneliti akan 

berusaha menganalisa hingga 

taraf deskriptif, yaitu peneliti 

terlibat langsung dalam 

mengumpulkan data dan 

memahami fenomena atau 

permasalahan yang terjadi di 

lapangan. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti terjun langsung ke 

tempat penelitian dan telah 

mendapatkan ijin oleh pihak 

informan (Kabag. Operasional) 

untuk melakukan wawancara dan 

untuk mengetahui kegiatan yang 

berkenaan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas untuk 

pengendalian internal yang terjadi 

pada PT.BPR TAJA Cabang 

Nganjuk. 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

di PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk, alasannya karena 

perusahaan tersebut merupakan 

salah satu perusahaan yang 

telah berkembang disetiap 

periodenya, tidak terkecuali 

dalam hal sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas nya. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang 

digunakan peneliti untuk 

memperoleh hasil dilakukan 

dalam waktu 4 bulan yaitu dari 

bulan Maret 2018 sampai 

dengan Juni 2018. 

D. Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini 

menggunakan studi lapangan 

yang menggunakan tahap-tahap 

mengenai perencanaan sampai 

dengan penyusunan laporan. 

Tahapan tersebut yaitu dimulai 

dari peneliti menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan 

penelitian, kemudian mengajukan 

permohonan penelitian ke instansi 

terkait, menjelaskan latar 

belakang dan lain-lain, melakukan 

pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian mengolah 

data yang dikumpulkan dalam 

bentuk kajian, dan selanjutnya 

menyusun laporan dan 

menyimpulkan hasil kajian 

penelitian. 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari 

wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada pihak 

kepegawaian di PT. BPR 

TAJA Cabang Nganjuk dan 

dari hasil pengamatan kerja 

langsung.  

2. Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari dokumen-

dokumen perusahaan, misalnya 

seperti struktur organisasi dan 

sejarah perusahaan, serta 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Risqi Riza Meydrianti | 14.1.02.01.0057 

Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 6|| 

 
 

sumber-sumber yang berkaitan 

dengan penelitian, dalam hal 

ini tentang sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas untuk untuk 

pengendalian internal. 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data 

dalam penelitian ini meliputi 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang dimaksudkan 

untuk dapat mengetahui mengenai 

informasi, kegiatan langsung, dan 

formulir-formulir yang digunakan 

oleh PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk terkait sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ini akan 

membandingkan antara teori dan 

fakta secara deskriptif dari sistem 

informasi akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas untuk 

pengendalian internal pada 

PT.BPR TAJA. Langkah analisis 

data tersebut yaitu dimulai dengan 

mengumpulkan data-data, 

kemudian mengklasifikasi dan 

menganalisis sistem informasi 

akuntansi nya, lalu 

membandingkan dengan teori 

dengan kenyataan yang ada pada 

lapangan, kemudian membuat 

kesimpulan dan saran perbaikan 

mengenai sistem informasi 

akuntansi tersebut. 

H. Pengecekan Keabsahan 

Temuan 

Dalam penelitian ini peneliti 

menguraikan tentang hasil 

pengumpulan data dengan 

menggunakan triangulasi. 

Triangulasi dilakukan dari 

pengecekan beberapa sumber, 

seperti dari interview, 

dokumentasi, dan lainnya. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Kas Melalui 

Setoran Tunai Tabungan 

Pada PT. BPR TAJA 

Fungsi yang terkait 

dalam Sistem penerimaan kas 

melalui setoran tunai pada PT. 

BPR TAJA Cabang Nganjuk: 

a. Teller 

b. Bagian Tabungan 

c. Kasir 

d. Kabag. Operasional 

Fungsi yang terkait 

dalam sistem penerimaan kas 

melalui setoran tunai pada PT. 

BPR TAJA Cabang Nganjuk 

masih belum terdapat bagian 

akuntansi karena fungsi kasir 

merangkap sebagai penerima 
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kas dan pencatat pembukuan. 

Hasil tersebut menunjukkan 

adanya indikasi sedikit berbeda 

dengan teori yang diungkapkan 

oleh Oktaviani (2016) dengan 

hasil informasi yang diperoleh 

dari Kabag. Operasional. 

Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

penerimaan kas melalui setoran 

tunai pada PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk: 

a. Slip Setoran Tunai 

Tabungan 

b. Buku Tabungan 

c. Slip Penerimaan Kas 

Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

penerimaan kas melalui setoran 

tunai pada PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk menurut 

informasi yang didapatkan dari 

hasil wawancara dengan 

informan diketahui bahwa PT. 

BPR TAJA hanya 

menggunakan 3 dokumen saja 

untuk menunjang aktivitasnya, 

sehingga memiliki indikasi 

berbeda dengan teori yang 

diungkapkan oleh Oktaviani 

Kasanti (2016) yang 

menyarankan untuk 

menggunakan 8 dokumen agar 

sistem lebih efektif. 

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

penerimaan kas melalui setoran 

tunai pada PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk: 

a. Jurnal Harian  

b. Jurnal Penerimaan Kas 

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

penerimaan kas melalui setoran 

tunai pada PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk menurut 

informasi dari Kabag. 

Operasional dengan teori yang 

diungkapkan oleh Oktaviani 

Kasanti (2016) memiliki 

indikasi tidak berbeda jauh. 

Karena dalam teori juga 

menggunakan dua catatan yaitu 

laporan penerimaan kas harian 

dan bulanan yang tujuannya 

sama untuk merekam transaksi 

kas yang terjadi.  

2. Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Kas Melalui 

Pembayaran Angsuran 

Pinjaman Pada PT. BPR 

TAJA 

Fungsi yang terkait 

dalam sistem penerimaan kas 

melalui pembayaran angsuran 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk: 

a. Teller 
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b. Administrasi Kredit 

c. Kasir 

d. Kabag. Operasional 

Tidak berbeda jauh 

dengan fungsi terkait yang ada 

pada sistem penerimaan kas 

setoran tunai, menurut 

informasi dari Kabag. 

Operasional menyatakan 

bahwa pada sistem penerimaan 

kas melalui pembayaran 

angsuran pada BPR TAJA 

masih adanya perangkapan 

tugas pada bagian kasir. Hal 

tersebut memiliki indikasi yang 

berbeda dengan teori yang 

diungkapkan oleh Oktaviani 

Kasanti (2016) yang 

memisahkan bagian keuangan 

dan bagian pembukuan. 

Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

penerimaan kas melalui 

pembayaran angsuran pada PT. 

BPR TAJA Cabang Nganjuk: 

a. Kartu Angsuran 

b. Slip Setoran Angsuran 

Pinjaman 

c. Slip Penerimaan Kas 

Dalam PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk dokumen 

yang digunakan dalam sistem 

penerimaan kas melalui 

pembayaran angsuran memiliki 

indikasi kurang sesuai dengan 

teori yang diungkapkan oleh 

Oktaviani Kasanti (2016) yang 

menggunakan 7 dokumen agar 

sistem dapat terhindar dari 

manipulasi. 

Catatan Akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

penerimaan kas melalui 

pembayatran angsuran pada 

PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk: 

a. Jurnal Harian 

b. Jurnal Penerimaan Kas 

Dari informasi yang 

didapat dari hasil wawancara 

dengan narasumber bahwa 

catatan yang digunakan pada 

PT. BPR TAJA memiliki 

indikasi tidak berbeda jauh 

dengan teori yang 

dikemukakan oleh Oktaviani 

Kasanti (2016) yaitu 

menggunakan catatan 

akuntansi berupa laporan 

penerimaan kas harian dan 

bulanan. 

3. Sistem Informasi Akuntansi 

Pengeluaran Kas Melalui 

Penarikan Simpanan 

Tabungan Pada PT. BPR 

TAJA  

Fungsi yang terkait 

dalam sistem pengeluaran kas 
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melalui penarikan simpanan 

tabungan pada PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk: 

a. Teller 

b. Bagian Tabungan 

c. Kasir 

d. Kabag. Operasional 

Menurut informasi dari 

Kabag. Operasional PT. BPR 

TAJA Cabang Nganjuk masih 

belum memisahkan antara 

bagian yang menerima 

/mengeluarkan kas dengan 

bagian yang melakukan 

pembukuan. Hal tersebut 

kurang sesuai dengan teori dari 

Mulyadi (2016) yang 

menyarankan agar 

menggunakan fungsi akuntansi 

dan fungsi kas agar sistem 

menjadi efektif. 

Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

pengeluaran kas melalui 

penarikan simpanan tabungan 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk: 

a. Slip Penarikan Tabungan 

b. Buku Tabungan 

c. Slip Pengeluaran Kas 

Dokumen yang 

digunakan pada PT. BPR 

TAJA telah sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh 

Mulyadi (2016) sehingga 

memiliki indikasi yang tidak 

berbeda jauh dengan teori. 

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

pengeluaran kas melalui 

penarikan simpanan tabungan 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk: 

a. Jurnal Harian 

b. Jurnal Pengeluaran Kas 

Catatan yang digunakan 

pada PT.BPR TAJA menurut 

informan telah mampu untuk 

merekam segala aktivitas 

pengeluaran kas yang terjadi. 

Dengan informasi yang 

diperoleh maka dapat diketahui 

memiliki indikasi tidak 

berbeda jauh dengan teori yang 

diungkapkan oleh Mulyadi 

(2016). 

4. Sistem Informasi Akuntansi 

Pengeluaran Kas Melalui 

Pencairan Pinjaman Pada 

PT. BPR TAJA 

Fungsi yang terkait 

dalam sistem pengeluaran kas 

melalui pencairan pinjaman 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk: 

a. Teller 

b. Administrasi Kredit 

c. Account Officer 
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d. Komite Kredit 

e. Kasir 

f. Kabag. Operasional 

Fungsi yang terkait 

dalam sistem pengeluaran kas 

melalui pencairan pinjaman 

yang ada pada PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk memiliki 

indikasi yang tidak berbeda 

jauh dengan teori yang 

diungkapkan oleh Mulyadi 

(2016). Namun kurangnya 

kesesuaian tersebut karena 

masih adanya perangkapan 

fungsi. 

Dokumen yang 

digunakan dalam sistem 

pengeluaran kas melalui 

pencairan pinjaman yang ada 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk: 

a. Formulir Permohonan 

Kredit 

b. Data Pendukung Hasil 

Survey 

c. Memrandum dan Formulir 

Credit Commitee 

d. Surat Persetujuan 

Permohonan Kredit 

e. Perjanjian Kredit 

f. Kartu Angsuran 

Karena aktivitas utama 

dalam PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk adalah aktivitas kredit 

maka dokumen yang 

digunakan cenderung lebih 

lengkap, sehingga memiliki 

indikasi yang tidak berbeda 

jauh dengan teori yang 

diungkapkan oleh Mulyadi 

(2016). Dalam teori tersebut 

bahkan hanya menggunakan 

beberapa dokumen saja dan 

tidak sebanyak dokumen yang 

digunakan pada PT. BPR 

TAJA Cabang Nganjuk.  

Catatan Akuntansi yang 

digunakan dalam sistem 

pengeluaran kas melalui 

pencairan pinjaman yang ada 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk: 

a. Jurnal Harian 

b. Jurnal Pengeluaran Kas 

PT. BPR TAJA 

menggunakan dua jurnal yaitu 

jurnal harian dan jurnal 

pengeluaran kas untuk 

merekam segala aktivitas 

pengeluaran kas yang terjadi. 

Namun dalam teori yang 

dikemukakan oleh Mulyadi 

(2016) catatan yang digunakan 

terdiri dari 4 jenis yaitu jurnal 

pengeluaran kas, jurnal umum, 

kartu piutang dan buku besar. 

Hal tersebut memberikan 

indikasi bahwa catatan yang 
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digunakan oleh PT. BPR TAJA 

kurang sesuai dengan teori. 

Dengan menerapkan banyak 

pencatatan dapat meningkatkan 

pengawasan keluar masuknya 

kas yang terjadi. 

5. Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Dan 

Pengeluaran Kas Untuk 

Pengendalian Internal Pada 

PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk 

Sistem pengendalian 

internal yang ada pada PT. 

BPR TAJA untuk penerimaan 

dan pengeluaran kas masih 

terdapat indikasi kurangnya 

kesesuaian dengan teori yang 

ada. Karena masih 

ditemukannya fungsi yang 

rangkap. Karena menurut teori 

yang dikemukakan oleh Hery 

(2014) yang menyatakan 

bahwa fungsi yang menerima, 

mengeluarkan, dan mencatat 

kas harus dilakukan oleh fungsi 

yang berbeda. Selain adanya 

fungsi yang rangkap yang telah 

dibenarkan oleh informan 

(Kabag. Operasional), juga 

masih terdapat dokumen serta 

catatan yang kurang lengkap. 

Namun informan (Kabag. 

Operasional) juga 

mengungkapkan bahwa banyak 

upaya-upaya yang dilakukan 

oleh PT. BPR TAJA dalam 

melakukan pengendalian 

internal. Salah satu contohnya 

adalah bekerja sama dengan 

organisasi SKAI (Satuan 

Kinerja Audit Internal) yang 

bertugas untuk mengawasi 

serta memverifikasi segala 

aktivitas serta dokumen dan 

catatan yang digunakan dalam 

aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang terjadi 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk. 

B. Kesimpulan 

1. Analisis sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas 

melalui setoran tunai tabungan 

dan pembayaran angsuran 

pinjaman pada PT. BPR TAJA 

Cabang Nganjuk masih kurang 

baik, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Penerapan fungsi yang 

terkait dalam sistem 

penerimaan kas yang ada 

PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk masih kurang 

spesifik dan tegas dalam 

pembagiannya. Dikarenakan 

masih adanya perangkapan 

fungsi terkait yaitu antara 
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fungsi yang menerima kas 

dan yang melakukan 

pencatatan. 

b. Terdapat kurangnya 

kelengkapan dokumen 

sebagai tanda bukti yang 

digunakan oleh PT. BPR 

TAJA Cabang Nganjuk 

yang terkait dengan sistem 

penerimaan kas. 

2. Analisis sistem informasi 

akuntansi pengeluaran kas 

melalui penarikan simpanan 

dan pencairan pinjaman pada 

PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk masih kurang baik, 

diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Ditunjukkan bahwa fungsi 

yang terkait dalam sistem 

pengeluaran kas pada PT. 

BPR TAJA Cabang 

Nganjuk masih kurang baik. 

Sama hal nya dengan sistem 

penerimaan kas, dalam 

sistem pengeluaran kas ini 

juga terdapat perangkapan 

fungsi antara yang 

menerima kas dengan yang 

membukukan. 

b. Terdapat kurangnya catatan 

yang digunakan pada PT. 

BPR TAJA Cabang 

Nganjuk terkait dengan 

sistem pengeluaran kas. 

3. Analisis sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas 

untuk pengendalian internal 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk masih kurang baik, 

diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Terdapat perangkapan tugas 

yang terjadi pada bagian 

kasir yang melakukan 

pencatatan dan penerimaan 

kas. 

b. Setiap transaksi penerimaan 

kas yang ada pada PT. BPR 

TAJA menggunakan slip 

rangkap sebagai bukti 

transaksi yang 

mencantumkan tanggal. 

c. Diadakannya pemeriksaan 

dadakan oleh pihak SKAI 

serta terdapat pemeriksaan 

rutin yang dilakukan oleh 

kepala cabang. 

4. Analisis sistem informai 

akuntansi pengeluaran kas 

untuk pengendalian internal 

pada PT. BPR TAJA Cabang 

Nganjuk masih kurang baik, 

diantaranya adalah: 

a. Seperti hal nya fungsi 

terkait yang ada pada 

penerimaan kas, dalam 
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pengeluaran kas fungsi kasir 

juga merangkap sebagai 

karyawan yang menerima 

kas dan yang mencatata. 

b. Penggunaan slip rangkap 

serta tanggal dan tanda 

tangan/paraf untuk peng-

otorisasian telah dilakukan 

oleh PT. BPR TAJA. 

c. Diadakannya pengecekan 

rutin serta verifikasi oleh 

pihak SKAI dan kepala 

cabang. 

IV. PENUTUP 

A. Saran 

1. Perlu adanya pemisahan tugas 

dan wewenang pada masing-

masing bagian agar tidak 

terjadi perangkapan tugas. 

Seperti memisahkan fungsi 

kasir dengan fungsi 

akuntansi/pembukuan. 

2. Dokumen-dokumen serta 

catatan akuntansi sebaiknya 

dilengkapi agar dalam proses 

pencatatan dapat berjalan 

dengan efektif. Seperti adanya 

penambahan rangkap dalam 

slip transaksi. 

3. Penempatan karyawan yang 

sesuai dengan kualitas sumber 

daya diperlukan sehingga lebih 

dapat memajukan perusahaan. 

4. Pengawasan dan pembinaan 

pada karyawan sebaiknya 

ditingkatkan lagi agar dapat 

mengurangi resiko kecurangan 

maupun salah pencatatan. 
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