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ABSTRAK 

 
Penerimaan kas yang terjadi di PT. Pos Indoesia (Persero) Kota Kediri berasal dari banyak jenis 

transaksi. Penulis mengkhususkan pada penerimaan kas yang berasal dari pendapatan pengiriman paket 

pos, karena merupakan transaksi yang masih sering terjadi meskipun terdapat perusahaan jasa 

pengiriman barang yang lain. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsi sistem dan prosedur pendapatan dan 

penerimaan kas pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri. (2) Untuk menganalisis efektifitas sistem 

pengendalian internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri sudah dilaksanakan dengan baik.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripstif kualitatif dengan menggambarkan keadaan 

sesuatu kejadian. Dalam teknik analisis data ini akan membandingkan antara teori dangan fakta secara 

deskriptif. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, 

wawancara dan dokumentasi). Dalam keabsahan temuan, peneliti menggunakan triangulasi.  

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi pendapatan dan penerimaan 

kas pada pengiriman paket sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Akan tetapi, terdapat sedikit 

permasalahan  di dokumen akuntansi yaitu diperlukannya penambahan dokumen agar dokumen yang 

dihasilkan lebih handal dan lebih valid. Selanjutnya harus adanya pengawasan yang ketat dan perlu 

melakukan pengecekan secara berkala yang sifatnya mendadak terhadap pihak-pihak terkait apakah 

telah sesuai dengan SOP dan tanggung jawabnya secara baik. 

 

KATA KUNCI  : Sistem Informasi Akuntansi, Pendapatan dan Penerimaan Kas, Pengendalian 

Internal 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Sebuah badan usaha 

didirikan tentunya karena 

memiliki tujuan, salah satu dari 

tujuan tersebut adalah untuk 

memperoleh laba, agar usaha 

tersebut dapat bertahan dan 

memiliki sumber daya yang 

cukup untuk mencapai ragam 

tujuan lainnya. 

Perkembangan dunia 

usaha yang semakin pesat 

menyebabkan persaingan yang 

terjadi antara perusahaan 

berlangsung semakin ketat. 
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Masing-masing berusaha 

membenahi perusahaan dalam 

segala aspek mulai dari 

memproduksi, pemasaran, 

keuangan personalia dan juga 

pembenahan di dalam organisasi 

perusahaan. Sehingga setiap 

perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan kualitas kerja, 

mutu pelayanan dan ketepatan 

data agar dapat beroperasi 

seefektif dan seefisien mungkin 

agar dapat tetap bertahan 

menghadapi persaingan. 

Semua kegiatan 

operasional yang ada pada 

perusahaan mempunyai suatu 

standar atau prosedur yang 

ditetapkan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran perusahaan 

diantaranya adalah mencapai 

keuntungan yang maksimal. 

Keunggulan dapat diwujudkan 

dalam bentuk kualitas produk 

pelayanan maupun harga. 

Karena perusahaan merupakan 

lembaga ekonomi, maka 

perusahaan harus dapat 

menyediakan barang dan jasa 

yang dibutuhkan oleh 

konsumen. 

Dengan semakin 

berkembangnya suatu 

perusahaan, maka skala 

operasinya akan semakin luas, 

sehingga akan semakin 

kompleks pula masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan. 

Demikian pula dengan 

perusahaan dan pimpinan 

perusahaan menjadi semakin 

sulit untuk mengawasi secara 

langsung aktivitas 

perusahaannya. Dalam kondisi 

yang demikian pimpinan 

perusahaan mulai memerlukan 

suatu alat untuk mengawasi dan 

mengendalikan secara tidak 

langsung pekerjaan 

karyawannya dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Alat tersebut 

dapat berupa sistem informasi 

akuntansi. Sistem informasi 

akuntansi merupakan jantung 

bagi sebuah perusahaan. Sistem 

informasi akuntansi membuat 

sebuah perusahaan mampu 

melakukan pengendalian dan 

memudahkan perusahaan dalam 

meningkatkan kinerjanya. Salah 

satu bagian dari sistem 

informasi akuntansi adalah 

sistem pendapatan dan 

penerimaan kas. Pendapatan dan 

penerimaan kas atau kas sendiri 

adalah sebuah aset yang sangat 
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rentan untuk disalahgunakan 

atau sering terjadi kecurangan. 

Oleh karena itu, sistem 

informasi akuntansi yang 

meliputi pendapatan dan 

penerimaan kas harus dilakukan 

secara teliti, karena dengan 

modal yang terbatas sebuah 

organisasi atau perusahaan 

harus memanfaatkan sesuai 

dengan keperluan yang 

dibutuhkan. Sistem 

pengendalian intern suatu 

perusahaan sangat berperan 

penting, dimana sistem ini 

digunakan untuk mendeteksi 

atau mencegah terjadinya 

kecurangan dan melindungi 

sumber daya perusahaan baik 

yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud. 

Dalam menciptakan 

suatu pengendalian yang baik 

terhadap aktivitas pendapatan 

dan penerimaan kas, maka perlu 

dilakukan suatu evaluasi 

terhadap sistem pengendalian 

internal dalam informasi 

akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas yang sudah 

diterapkan perusahaan. Evaluasi 

ini diperlukan untuk 

memberikan rekomendasi bagi 

perbaikan atau menindaklanjuti 

atas temuan-temuan yang 

diperoleh sehingga pihak 

manajemen dapat melakukan 

perbaikan-perbaikan dalam 

kegiatan atau fungsi-fungsi yang 

ada. Evaluasi juga diperlukan 

untuk mengetahui apakah sistem 

informasi akuntansi pendapatan 

dan penerimaan kas yang 

diterapkan sudah memadai atau 

belum, karena dengan sistem 

informasi akuntansi yang 

memadai akan mendukung 

terciptanya sistem pengendalian 

internal yang ada dalam 

perusahaan tetap terjaga 

keefektifannya, sehingga akan 

tercipta tujuan pengendalian 

yaitu mendorong efisiensi 

operasional perusahaan. Selain 

itu perusahaan dapat 

menentukan prosedur dan cara-

cara tertentu sehingga 

kemungkinan terjadinya ketidak 

telitian dan ketidak akuratan 

data akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas dapat dicegah 

atau paling tidak diminimalkan 

dan apa yang diharapkan dari 

sistem informasi sesuai dengan 

apa yang direncanakan 

sebelumnya. 
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Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, peneliti tertarik 

untuk mengevaluasi sistem 

akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas. Untuk itu 

diajukan sebuah penelitian 

dengan judul: Evaluasi Sistem 

Informasi Akuntansi 

Pendapatan dan Penerimaan 

Kas Pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kota Kediri tahun 

2018.

 

II. METODE 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Hal ini 

dikarenakan permasalahan yang akan 

dibahas tidak akan menggunakan 

data-data berupa angka tetapi 

mendeskripsikan, menguraikan dan 

menggambarkan tentang sistem 

infomasi akuntansi pada PT Pos 

Indonesia (Persero) Kediri yang 

penulis terima kemudian 

dikumpulkan dan dianalisis yang 

akhirnya didapatkan suatu 

kesimpulan.  

Jenis penelitian adalah suatu 

model penelitian yang digunakan dan 

dipersiapkan dalam suatu yang 

disusun secara teratur dan sistematis 

agar dapat memperoleh tujuan yang 

telah ditetapkan. Sugiyono, (2013:7) 

menyatakan bahwa penelitian 

berdasarkan tingkat eksplanasinya 

(tingkat kejelasan) dapat digolongkan 

sebagai berikut : penelitian deskriptif; 

penelitian komparatif, dan penelitian 

asosiatif.  

Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskriptif, Sugiyono 

(2011 : 29) menyatakan bahwa :  

Metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis 

suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. Dalan hal 

ini hasil penelitian bukan untuk 

digeneralisasikan. Jenis ini dikenal 

dengan deskriptif kualitatif.  

 

Adapun alasan 

menggunakan jenis penelitian 

deskriptif karena dapat 

mempermudah proses 

pembahasan serta pengulasan 

tentang masalah yang diteliti 

yaitu dengan menggambarkan 

dan mendeskripsikan tentang 

penerapan sistem informasi 

akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas di PT Pos 

Indonesia (Persero).  
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Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, 

peneliti berperan sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Oleh 

karena itu kehadiran peneliti di 

tempat penelitian mutlak 

diperlukan. Kehadiran peneliti 

hanya sebagai partisipan pasif, 

dimana peneliti hanya datang ke 

tempat yang diamati tetapi tidak 

terlibat dalam kegiatan yang 

dilakukan di tempat tersebut. 

Karena pada dasarnya instansi yang 

terkait yaitu PT Pos Indonesia 

(Persero) tidak berkenan apabila 

peneliti bertindak sebagai partisipan 

aktif sebab perusahaan tersebut 

memiliki hal yang bersifat privasi.  

Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang 

dipilih adalah PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kediri, yang bertempat di 

Jl. Mayjend Sungkono No. 32, 

Kediri. Letak dari PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kediri berada ditengah 

kota, jadi dapat mudah diakses oleh 

banyak orang. Peneliti memilih 

lokasi ini karena perusahaan ini 

melakukan sistem pendapatan dan 

penerimaan kas yang bisa dibilang 

masih dalam tahap penyesuaian 

sistem komputerisasi.  

 

Tahapan Penelitian  

Adapun tahap-tahap penelitian  

yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut ini : 

1. Pra pelaksanaan penelitian  

 Menentukan instrumen 

penelitian, berupa daftar 

pertanyaan untuk melakukan 

wawancara terhadap pihak yang 

bersangkutan.  

2. Pelaksanaan penelitian  

Dalam tahap ini peneliti 

melaksanakan penelitian di 

tempat penelitian dengan waktu 

yang telah ditentukan untuk 

mengumpulkan data yang 

dibutuhkan peneliti. Proses 

pengumpulan data lebih banyak 

menggunakan observasi 

langsung dan wawancara 

dengan pihak terkait seperti 

bagian manajer marketing dan 

operasional untuk memperoleh 

infomasi mengenai sistem 

informasi akuntansi yang 

digunakan oleh PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kediri 

dalam mengendalikan asset 

perusahaan khususnya 

pendapatan dan penerimaan 

kas. 

3. Penyusunan laporan 
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 Dalam tahap ini peneliti 

melakukan penyusunan  data 

yang diperoleh dan  yang telah 

diolah. 

Sumber Data  

Sumber data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah di dapat dari sumber data 

pimer dan sumber data sekunder. 

Sumber data merupakan salah satu 

elemen penting dalam sebuah 

penelitian, karena sumber data 

merupakan kunci peneliti dalam 

sebuah penelitian. Sumber data 

primer yaitu data yang didapat 

langsung dari kegiatan wawancara 

terhadap pegawai yang sesuai 

dengan bidang yang diteliti di PT 

Pos Indonesia (Persero)  kota 

Kediri. Sumber data sekunder yaitu 

data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, 

penelitian harus melalui orang lain 

atau mencari melalui dokumen, 

yaitu data yang terkait tentang 

sistem infomasi akuntansi 

pendapatan dan sistem infomasi 

akuntansi penerimaan kas yang 

dijadikan acuan utama untuk 

dilakukannya penelitian dengan 

judul tersebut.  

 

Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data 

merupakan langkah penting dalam 

penulisan laporan agar 

menghasilkan laporan yang dapat 

dipatanggungjawabkan sehingga 

data yang diperoleh adalah data 

yang benar, lengkap dan relevan.  

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut:  

1. Studi Kepustakaan  

 Studi kepustakaan yaitu 

penelitian yang dilakukan 

dengan cara  mencari, 

mengumpulkan dan mengkaji 

buku-buku, jurnal-jurnal, 

dokumen-dokumen, dan 

literatur lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang hendak 

diteliti. Dengan begitu peneliti 

akan mendapatkan data 

sekunder yang dapat dijadikan 

landasan dalam 

membandingkan antara 

kejadian yang nyata terjadi di 

perusahaan dengan teori yang 

ada.  

2. Studi Lapangan  

 Studi lapangan merupakan 

penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data 

atau informasi yang didapatkan 

langsung dari perusahaan atau 
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responden. Pengumpulan data 

dan informasi  yang digunakan 

untuk memperoleh data dari 

perusahaan dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Interview 

     Menurut Sugiyono 

(2013:194),  interview 

adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi 

atau ide melalui tanya 

jawab. Sehingga dapat 

dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. 

Interview ini digunakan 

sebagai teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan 

informasi sesuai masalah 

yang sedang diteliti. Metode 

ini dilakukan dengan cara 

tanya jawab atau percakapan 

secara langsung dengan 

bagian yang terkait pada 

sistem akuntansi pendapatan 

dan penerimaan kas yang 

ada di PT Pos Indonesia 

(Persero) Kota Kediri. 

b. Observasi 

     Observasi merupakan 

salah satu teknik 

pengumpulan data yang 

cukup efektif karena peneliti 

mengamati secara langsung 

penerapan sistem informasi 

akuntansi penerimaan kas 

dan pengendalian intern di 

lokasi penelitian. 

c. Dokumentasi 

     Menurut Sugiyono 

(2013:240), dokumentasi 

merupakan catatan 

peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya 

monumental dari 

seseorang. Penelitian 

dengan cara ini guna 

memperoleh bukti-bukti 

yang kuat atau untuk 

memperkuat observasi. 

Hasil dari interview dan 

observasi akan lebih 

kredibel atau dapat 

dipercaya kalau ada bukti-

bukti dokumentasi. Data 

yang diharapkan diperoleh 

dari dokumentasi ini adalah 

mengenai struktur 

organisasi, job description 

serta flowchart prosedur 

penerimaan kas. 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data ini 

diperlukan, karena tujuan dari 
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penelitian ini adalah untuk 

memberikan suatu gambaran dan 

penelitian mengenai sistem 

infomasi akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas pada PT. Pos 

Indonesia  (Persero) Kediri. Teknik 

analisis data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif . 

Menurut Ferdian (2010:38), analisis 

deskriptif kualitatif adalah analisis 

yang tidak didasarkan pada 

perhitungan statistik yang berbentuk 

kuantitatif (jumlah) akan tetapi 

dalam bentuk pernyataan dan uraian 

yang akan disusun secara sistematis.  

Teknik analisis data 

deskriptif kualitatif' menguraikan 

secara menyeluruh terhadap 

pelaksanaan sistem infomasi 

akuntansi yang telah ditetapkan oleh 

PT. Pos Indonesia (Persero) Kediri. 

Adapun langkah-langkah 

yang digunakan dalam analisis ini 

adalah:  

1. Mengumpulkan data mengenai 

sistem informasi akuntansi 

pendapatan dan penerimaan kas 

yang diterapkan di PT Pos 

Indonesia Kota Kediri 

2. Mengidentifikasi pengendalian 

intern dalam sistem informasi 

akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas. 

3. Mengevaluasi untuk 

meningkatkan sistem 

pengendalian intern pendapatan 

dan penerimaan kas  yang 

diterapkan di PT Pos Indonesia 

Kota Kediri  

4. Membandingkan teori tentang 

sistem informasi pendapatan 

dan penerimaan kas dengan 

kejadian nyata di PT Pos 

Indonesia Kota Kediri 

5. Membuat kesimpulan dan saran 

terhadap kelemahan atau 

masalah yang terdapat di PT 

Pod Indonesia Kota Kediri 

Pengecekan Keabsahan Temuan  

Uji keabsahan data dalam 

penaelitian merupakan data yang 

dapat dinyatakan valid. Dalam 

memperoleh keabsahan temuan 

untuk hasil penelitian, peneliti 

melakukan teknik triangulasi data 

untuk membuktikan bahwa data 

yang ditemukan adalah benar-benar 

valid. 

Menurut Sugiyono 

(2017:241), Triangulasi 

didefinisikan sebagai berikut: 

Triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat 
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menggabungkan dari teknik 

pengumpulan data dan 

sumber data yang ada. 

Dengan kata lain teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan teknik 

triangulasi data berarti 

mengumpulkan data 

sekaligus menguji 

kredibilitas data dengan 

berbagai teknik 

pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. 

 

Menurut Sugiyono 

(2017:274), Triangulasi dibagi 

menjadi tiga yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber 

untuk menguji 

kredibilitas data 

dilakukan dengan cara 

mengecek data yang 

telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik 

untuk menguji  

kredibilitas data 

dilakukan dengan 

mengecek data kepada 

sumber yang sama 

dengan teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi ini menguji 

kredibilitas dengan cara 

melakukan pengecekan 

dengan observasi, 

wawancara atau teknik 

lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. 

Karena saling terkait antara 

triangulasi tersebut, maka peneliti 

menggunakan ketiga penguji 

triangulasi tersebut. Triangulasi 

sumber digunakan untuk 

membandingkan informasi dari satu 

sumber dengan sember lain. Dalam 

teknik triangulasi sumber agar 

mendapatkan data yang akurat maka 

peneliti mendapatkan informasi dari 

pimpinan perusahaan atau yang 

ditugaskan sebagai penanggung 

jawab di perusahaan tersebut dan 

dilanjutkan pada bagian-bagian 

yang terkait dalam sistem informasi 

penerimaan kas seperti bagian kas, 

bagian gudang, bagian pengiriman, 

bagian akuntansi. Triangulasi 

Teknik digunakan penelitian pada 

saat mengecek data pada sumber 

yang sama, dengan cara wawancara 

setelah itu observasi secara 
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langsung dan melakukan 

dokumentasi. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Evaluasi Sistem Informasi 

Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem informasi akuntansi 

pada PT. Pos Indonesia sudah 

dilaksanakan dengan cukup memadai  

hal ini terlihat dari pelaksanaan 

transaksi penerimaan kas sudah 

melibatkan bagian-bagian yang 

terkait, serta catatan dan prosedur 

yang diterapkan juga telah 

terorganisir dengan jelas. 

Adapun kekurangan dalam 

sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas yakni terletak pada 

dokumen yang digunakan kurang 

lengkap atau kurang memadai. 

Evaluasi Sistem Pengendalian 

Internal Penerimaan Kas 

Dalam hal pengendalian internal yang 

diterapkan pada PT. Pos Indonesia 

dalam menunjang berjalannya sistem 

penerimaan kas yang berlaku, dapat 

dikatakan telah memadai dengan teori 

yang ada. Unsur-unsur yang terdapat 

dalam teori sistem pengendalian 

seperti: pemisah tugas, pemberian 

otorisasi serta praktik yang sehat 

keseluruhan telah dijalankan oleh PT. 

Pos Indonesia dengan baik. 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di PT. Pos Indonesia Kota 

Kediri, peneliti memperoleh temuan 

mengenai sistem informasi 

akuntansi pendapatan dan 

penerimaan kas antara lain sebagai 

berikut : 

1. Sistem Akuntansi Pendapatan 

dan Penerimaan Kas pada PT. 

Pos Indonesia (PERSERO) Kota 

Kediri 

a. Fungsi yang terkait dalam 

sistem akuntansi pendapatan 

dan penerimaan kas telah 

melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

b. Dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi 

pendapatan dan penerimaan 

kas kurang memadai sebab 

terdapat dokumen yang 

belum diterapkan seperti 

pita register, bill of lading 

dan faktur penjualan COD. 

c. Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam proses 

penerimaan kas sudah cukup 

baik karena telah memuat 

semua informasi yang 
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dibutuhkan oleh fungsi 

akuntansi. Catatan – catatan 

yang digunakan juga telah di 

simpan dalam bentuk 

softcopy dan hardcopy 

d. Jaringan prosedur yang 

membentuk sistem 

informasi akuntansi 

pendapatam dan penerimaan 

kas sudah cukup memadai. 

 

2. Sistem Pengendalian Internal 

Pendapatan dan Penerimaan 

Kas pada PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) Kota Kediri 

a. Unsur pengendalian internal 

mengenai organisasi pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kota Kediri sudah 

diterapkan dengan baik 

terbukti dengan adanya 

pemisahan fungsi-fungsi 

operasional dan penanganan 

transaksi oleh tiap-tiap 

bagian yang berwenang. 

b. Unsur pengendalian internal 

mengenai sistem otorisasi 

dan prosedur pencatatan 

pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kota Kediri sudah 

memadai karena pemberian 

otorisasi telah dijalankan 

oleh pihak yang memiliki 

wewenang untuk hal 

tersebut. 

c. Unsur pengendalian internal 

mengenai praktik yang sehat 

telah diterapkan pada PT. 

Pos Indonesia (Persero) 

Kota Kediri dengan baik, 

dapat dibuktikan dari 

dokumen-dokumen yang 

bernomor urut tercetak dan 

penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan 

oleh fungsi yang terkait 

dengan dokumen tersebut, 

selain itu penyetoran 

terhadap kas yang diterima 

perusahaan telah disetorkan 

seluruhnya ke bank di hari 

yang sama atau awal hari 

kerja berikutnya.  
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