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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan prosedur yang berjalan terkait dengan 

penerimaan kas di dealer motor honda PT. Putra Sentosa Mandiri. Untuk menganalisis efektifitas 

penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada pengendalian intern di dealer motor honda 

PT. Putra Sentosa Mandiri. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik  pengumpulan data yang digunakan yaitu 

studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk keabsahan temuan yang digunakan adalah 

triangulasi, cara  melakukan pengecekan dengan observasi dan wawancara. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini masih terdapat kelemahan yang ditemukan peneliti pada 

sistem yang telah diterapkan oleh dealer motor PT. Putra Sentosa Mandiri. Pada jaringan prosedur 

penyetoran kas ke bank belum sesuai karena dalam prosedur ini penyetoran kas yang diterima dari 

penjualan tunai tidak langsung disetorkan ke bank dengan segera pada hari yang sama, tentunya ini 

akan berpengaruh terhadap pengendalian internal yang berkaitan dengan praktek yang sehat. 

Seharusnya pihak perusahaan melakukan kegiatan penyetoran kas ke bank dari hasil penjualan dengan 

segera pada hari yang sama guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan di penerimaan 

kas. 

 

KATA KUNCI  : sistem informasi akuntansi, penerimaan kas, pengendalian internal. 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Saat ini kemajuan teknologi 

menuntut pentingnya informasi 

disetiap perusahaan, dalam 

aktivitasnya perusahaan diharuskan 

membuat dan mencatat setiap proses 

transaksi. Untuk itu diperlukan 

adanya sistem informasi, karena 

perusahaan didirikan untuk mencari 

laba yang sebesar-besarnya. 

Sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu media atau sistem 

yang efektif yang akan membantu 

kegiatan- kegiatan atau aktivitas – 

aktivitas di semua organisasi 

manapun baik pemerintah ataupun di 

perusahaan swasta. Ada komponen 

penting yang harus di lakukakan di 

sistem informasi akuntansi yaitu 

mengenai penerimaan kas. 
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Sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas tersebut 

dimaksudkan agar perusahaan dapat 

menjalankan proses penerimaan 

kasnya dengan baik. Selain itu 

penerimaan  kas penting bagi 

pelaksaaan kegiatan diperusahaan  

guna menghindari terjadinya 

penyimpangan atas penerimaan kas. 

Karena sifat kas yang liquid, maka 

akan mudah digelapkan sehingga 

diperlukan pengendalian internal 

untuk mengelolanya. Untuk 

menciptakan pengendalian internal 

yang baik, manajemen harus 

menetapkan tanggung jawab secara 

jelas untuk melindungi penerimaan 

kas. 

Seperti permasalahan di dealer 

motor honda PT. Putra Sentosa 

Mandiri yaitu jumlah kas yang 

diterima dari penjualan tidak 

langsung disetor kebank pada hari 

yang sama akibatnya terjadi 

penumpukan kas diperusahaan. 

Dengan adanya permasalahan 

tersebut memungkinkan terjadinya 

ketidak efektifan pada penerimaan 

kas perusahaan. 

Berdasarkan dengan ditemu-

kannya permasalahan yang telah 

diuraikan diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui 

Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Penerimaan Kas di PT. 

Putra Sentosa Mandiri. 

II. METODE  

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Noor (2011:33) Pendekatan 

kualitatif adalah suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang 

didasarkan pada metodologi yang 

menyelediki suatu fenomena sosial 

dan masalah manusia. 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif karena peneliti ingin 

mengetahui gambaran mengenai 

sistem pengendaliam internal 

penerimaan kas. Peneliti 

mengemukakan bahwa dalam 

melaksanakan penelitian, data yang 

diperoleh mula-mula akan 

dikumpulkan, disusun, dijelaskan, 

dianalisis kemudian disimpulkan.  

Sehingga dengan penelitian ini 

peneliti dapat memperoleh gambaran 

yang jelas. 

Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti 

berperan sebagai partisipan dan 

pengamat penuh dilapangan dalam 

pengumpulan data. Kehadiran 

peneliti ini untuk mewawancarai 
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pihak kepegawaian agar dapat 

mengetahui kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan terutama 

dalam penerapan sistem informasi 

penerimaan kas. 

Tempat dan waktu penelitian 

Lokasi  penelitian di PT. Putra 

Sentosa Mandiri JL. Letjen Sutoyo 

Pare. Perusahaan ini bergerak 

dibidang penjualan sepeda motor 

dengan merek Honda. Alasan 

mengambilan penelitian di PT. Putra 

Sentosa  kemungkinan adanya 

potensi permasalahan yang terjadi 

pada sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas. 

Tahap penelitian  

Tahap yang dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian ini adalah 

pengamatan guna menemukan 

fenomena, Merumuskan masalah, 

Studi keputusan/pendahuluan, 

Mengumpulkan data melalui 

wawancara dan arsip dokumen 

mengenai penerimaan kas, 

Mengolah, Menganalisis & 

interprestasi temuan dilapangan 

dengan pendapat ahli, Kesimpulan  

Sumber data 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data primer dan 

sekunder. Karena dalam 

pengumpulan data primer peneliti 

memperoleh dari hasil wawancara 

mengenai prosedur penerimaan kas. 

Sedangkan data sekunder di peroleh 

melakui berkas dokumen dan catatan 

mengenai penerimaan kas. 

Prosedur pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan 

menggunakan studi lapangan dan 

kepustakaan : Studi lapangan 

meliputi Observasi yakni 

pengamatan untuk menemukan 

fenomena dan penerapan sistem 

akuntansi penerimaan kas, 

Dokumentasi berguna untuk 

mengumpulkan data dari dokumen 

dan arsip perusahaan mengenai 

penerimaan kas, sedangkan 

wawancara dilakukan peneliti 

dengan pimpinan cabang mengenai 

penerapan sistem akuntansi 

penerimaan kas.  

Sedangkan studi kepustakaan 

diperoleh dari buku yang diperoleh 

dari para ahli dan jurnal serta artikel 

berkaitan dengan penerimaan kas. 

Pengecekan keabsahan 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan triangulasi waktu, 

karena triangulasi waktu mengecek 

derajat kepastian dan kepercayaan 

informasi dengan menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi 

kepada pimpinan cabang pada 

beberapa waktu dalam proses 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Tutut Aprilliani | 14.1.02.01.0092 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
||     || 

 
 

5 

penelitian di PT. Putra Sentosa 

Mandiri.  

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL  

PT  Putra Sentosa Mandiri 

merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang penjualan sepeda 

motor, yang resmi melayani produk 

sepeda motor dengan merek Honda. 

Awal mula berdirinya perusahaan 

dikenal dengan UD. Putra Aries 

Motor (PAM) yang merupakan anak 

cabang dari Putra Aries Motor 

Kediri. Perusahaan ini berlokasi di Jl. 

Letjen Sutoyo 48-50 Pare. 

1. Sistem penerimaan kas 

Ada beberapa peran yang 

terkait dengan penerapan sistem 

informasi akuntansi penerimaan kas 

di dealer motor PT. Putra Sentosa 

Mandiri, diantaranya : 

a.  Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dalam 

sistem penerimaan kas di PT. 

Putra Sentosa Mandi yaitu 

terdapat bagian penjualan, 

bagian kasir, bagian gudang, 

bagian pengiriman dan bagian 

administrasi. 

b. Dokumen  

Dokumen yang terkait 

dalam sistem penerimaan kas 

telah sesuai dengan pendapat 

Mulyadi (2017) yang meliputi : 

faktur penjualan tunai, 

kwitansi, bukti stor bank, Surat 

pesanan kendaraan, surat jalan. 

c. Catatan yang terkait 

Cacatan akuntansi yang 

digunakan di  dealer PT. Putra 

Sentosa Mandiri sudah sesuai 

dengan yang dikemukakan 

oleh Mulyadi (2017) yaitu 

Jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas, jurnal umum , 

jurnal persediaan dan kartu 

gudang. 

d. Jaringan prosedur sistem 

penerimaan kas 

Jaringan proseduur yang 

diterapkan di dealer PT. Putra 

Sentosa Mandiri diantaranya 

prosedur order penjualan, 

prosedur penerimaan kas, 

prosedur penyerahan barang, 

prosedur pencatatan penjualan 

tunai, prosedur pencatatan 

penerimaan kas dan prosedur 

penyetoran kas ke bank, tetapi 

pada prosedur penyetoran kas 

ke bank ada yang kurang 

sesuai karena kas tidak 

langsung disetorkan ke bank 

akibatnya terjadi penumpukkan 

kas yang dapat penyebabkan 
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kas di tangan perusahaan 

hilang atau penyimpangan 

2. Pengedalian internal 

penerimaan kas  

Terdapat tiga unsur dalam 

pengenalian internal penerimaan kas 

dari penjualan tunai yaitu :  

a. Struktur organisanisasi 

Dalam dealer PT. Putra 

Sentosa Mandiri terdapat 

pemisahan bagian yang cukup 

baik antar masing-masing 

bagian. Hal ini dibuktikan 

dengan bagian penjualan yang 

terpisah dengan bagian kasir 

dan bagian kasir terpisah 

dengan bagian 

akuntansi/administrasi. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan 

Pada unsur ini telah sesuai 

dengan yang dikemukakan 

mulyadi mulai dari order 

penjualan yang ditangani oleh 

sales counter, bagian kasir 

mengotorisasi dengan tanda 

“lunas” pada kwitansi, 

pencatatan dalam jurnal 

diotorisasi bagian administrasi 

dengan bukti kwitansi dan 

SPK. 

 

 

c. Praktik yang sehat 

Pada unsur praktek yang sehat 

terdapat ketidak sesuaian 

antara pendapat mulyadi  

(2017) dengan dealer PT. Putra 

Sentosa Mandiri. Mengenai 

jumlah kas yang diterimaa 

perusahaan harus disetorkan 

pada hari yang sama atau hari 

kerja berikutnya, tetapi dalam 

kenyataannya kegiatan ini 

belum sepenuhnya dilakukan 

oleh perusahaan.  

B. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian di 

dealer PT. Putra Sentosa Mandiri 

menunjukkan adanya ketidak 

sesuai antara yang diterapkan 

dengan pendapat ahli, yaitu 

mengenai prosedur penyetoran 

kas ke bank dan pengendalian 

internal praktek yang sehat 

tentang jumlah kas ysng diterima 

harus disetor ke bank dengan 

segera pada hari yang sama atau 

hari kerja berikutnya. Pada 

kenyataannya di perusahaan ini 

belum melakukannya dengan 

cukup baik. Dikarenakan kas 

hasil penerimaan dari penjualan 

dipergunakan untuk mengurus 

surat kendaraan terlebih dahulu, 

kemudian sisa kas yang 
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dipergunakan untuk mengurus 

surat kendaraan tersebut akan 

disimpan diperusahaan. Baru 

setelah terjadi penumpukkan kas 

di perusahaan, kepala admin akan 

menyeorkan jumlah kas tersebut 

ke bank. 

Sedangkan untuk bagian, 

dokumen, catatan dan jaringan 

prosedur yang terkait penerimaan 

kas sudah cukup efektif dan 

sesuai dengan pendapat Mulyadi 

(2017). Pengendalian internal 

yang di terapkan di dealer PT. 

Putra Sentosa Mandiri juga 

memadai dengan pendapat ahli, 

didukung dengan pemisahan 

antar bagian berdasarkan struktur 

oganisasi, sistem otorisasi dan 

prosedur pencatatan. 

IV. PENUTUP 

Sistem akuntansi penerimaan 

kas yang terdapat di dealer motor 

honda PT. Putra Sentosa Mandiri 

Pare sudah cukup baik dan sesuai 

dengan pendapat ahli diantara 

meliputi bagian yang terkait, 

dokumen, catatan dan jaringan 

prosedur. Walaupun masih terdapat 

kekurangan pada bagian administrasi 

yang merangkap beberapa tugas. 

Sedangkan mengenai 

penyetoran kas kebank yang tidak 

langsung disetorkan kebank, 

diharapkan perusahaan untuk 

memperbaikinya dengan tidak 

menunda sampai terjadi penumpukan 

kas di perusahaan sehingga tercipta 

pengendalian internal yang baik di 

perusahaan. Dan kemungkinan 

penyelewengan kas atau faktor 

hilangnya kas di perusahaan tidak 

sampai terjadi sewaktu – waktu. 
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