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1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan baik itu perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa, 

selalu menjalankan aktivitas yang beragam, untuk dapat menjalankan aktivitas 

perusahaan tersebut perusahaan membutuhkan suatu sistem. Dengan adanya 

sistem tersebut diharapkan akan memberikan suatu jaringan prosedur yang 

terpadu dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan dengan lancar. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam penerapan sistem akuntansi oleh perusahaan adalah 

kesesuaian dan kecocokan antara sistem itu sendiri dengan aktivitas perusahaan. 

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan adalah aktivitas yang berhubungan 

dengan penerimaan kas.  

Kas dalam neraca merupakan aktiva yang paling likuid dan bersifat mudah 

dipindah tangankan sehingga kas merupakan aktiva yang rawan, karena mudah 

digelapkan dan dimanipulasi. Keadaan ini akan mendorong perusahaan untuk 

melakukan penataan pada sistem akuntansi penerimaan kas yang meliputi 

beberapa aspek yang saling berkaitan. Penyimpangan yang dilakukan biasanya 

berasal dari hasil penjualan tunai, pelunasan piutang dari pelanggan dan 

sebagainya.  

PT. Stars Internasional Surabaya merupakan salah satu perusahaan dagang 

yang bergerak dibidang retail sepatu sandal sebagai produk utama dan garmen 

serta aksesoris seperti kaos kaki, topi, jam tangan, sebagai produk sampingannya. 

Karena jenis penerimaan kas yang diterima cukup besar maka perusahaan perlu 

menerapkan suatu sistem agar penerimaan kas tersebut dapat terkontrol dengan 

baik. Mengingat sangat pentingnya sistem penerimaan kas dalam perusahaan 
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maka sistem penerimaan kas dalam perusahaan perlu diatur sedemikian 

rupa dikarenakan kas ini kerawanannya sangat tinggi sehingga diperlukan 

prosedur- prosedur pengendalian intern terhadap kas. Prosedur yang baik dalam 

penerimaan kas sangat bermanfaat untuk kemajuan dan kepentingan perusahaan 

pada umumnya, dan berguna untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan 

secara keseluruhaan. 

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, makka penulis memilih 

judul “Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada PT Stars Internasional 

Surabaya“. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah : 

 Untuk memperoleh informasi yang benar tentang Sistem dan Prosedur 

Penerimaan Kas pada PT. Stars Internasional Surabaya. 

1.3 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang dapat diperoleh dari di adakan pengamatan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penyusun 

Menambah wawasan penyusun tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan 

kas, pada perusahaan. 

2. Bagi PT. Stars Internasional Surabaya 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Stars 

Internasional Surabaya, sehingga pada proses penerimaan kas dapat 

memperkecil kerugian yang ditanggung oleh perusahaan bila terjadi 
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kesalahan dalam pencatatan dan hal – hal yang tidak diinginkan yang 

dapat merugikan perusahaan. Serta perusahaan membuat cashflow, 

sehingga dengan mudah dapat mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur 

Penerimaan Kas. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan bacaan yang dapat menambah informasi bagi pembaca 

tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas. Sehingga nantinya bisa 

digunakan sebagai contoh maupun acuan bagi pembaca dalam membuat 

Tugas Akhir. 

1.4 Metode Penelitian  

1.4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Guna memudahkan dan membatasi pembahasan agar tidak terjadi 

kekeliruan, maka di dalam Tugas Akhir ini dibatasi pada Sistem dan Prosedur 

Penerimaan Kas. 

1.4.2 Prosedur Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan tiga metode, yaitu 

metode wawancara, observasi langsung ke perusahaan dengan melihat bukti-bukti 

yang berkaitan dengan persediaan perusahaan, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Dilakukan dengan Supervisor Toko dan Staf Accounting PT. Stars 

Internasional Surabaya. 
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2. Observasi  

Melihat langsung proses dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan 

penerimaan kas perusahaan. 

3. Dokumentasi 

Mengumpulkan data berupa dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan penerimaan kas. 

3.1. Profil Perusahaan 

 PT Stars Internasional merupakan perusahaan dagang berkembang 

dibidang retail sepatu dan sandal, yang didirikan pada tanggal 28 Mei 2001. 

Perusahaan ini berkantor pusat di di daerah Rungkut, Surabaya dan memiliki 

beberapa toko yang pengadaan barangnya didapat dari hasil produksi para 

pengrajin sepatu dan sandal di Jawa Timur dengan beberapa kategori produk 

sebagai berikut : 

a. Kategori sandal tuan  

b. Kategori sepatu kasual 

c. Kategori sandal wanita 

d. Kategori sepatu kasual wanita 

e. Kategori sandal remaja laki-laki 

f. Kategori sepatu kasual remaja laki-laki 

g. Kategori sandal remaja perempuan 

h. Kategori sepatu kasual remaja perempuan 

i. Kategori sepatu anak laki-laki dan perempuan 

j. Kategori sandal anak laki-laki dan perempuan 
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4.1. Ringkasan Pembahasan 

 PT. STARS Internasional Surabaya memperoleh kas melelalui tiga 

prosedur penjualan : 

1. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Dalam penjualan tunai pada PT 

Stars Internasional Surabaya, pembeli datang ke perusahaan atau toko, 

melakukan pemilihan barang yang akan dibeli, kemudian melakukan 

pembayarannya ke kasir, kemudian customer dapat menerima barang yang 

dibeli. Dalam transaksi ini, perusahaan menerima uang tunai, atau pembayaran 

langsung dari pembeli atau dengan menggunakan credit card, sebelum barang 

diserahkan kepada pembeli.  

Penerimaan kas pada PT Stars Internasional Surabaya dilaksanakan 

dengan tahapan prosedur transaksi berikut ini : 

a. Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga (sales person) di 

bagian penjualan. 

b. Bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat berupa uang 

tunai, atau kartu kredit. 

c. Bagian kasir memerintahkan bagian penjualan untuk menyerahkan barang 

yang telah dipilih kepada pembeli. 

d. Bagian kasir menyetorkan kas yang diterima ke bagian akuntansi. 

e. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. 

f. Bagian akuntansi menyetorkan uang yang diterima dari bagian kasir ke 

bank. 
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Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, bank penerbit yang merupakan 

penerbit kartu kredit langsung menambah saldo rekening giro PT Stars 

Internasional Surabaya. 

2. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan COD (Cash On Delivery). Khusus 

dalam Penjualan COD (Cash On Delivery). Perusahaan hanya melayani 

penjualan dengan pembelian barang secara masal dengan minimal pemesanan 

satu lusin (12 jenis produk).  Biasanya customer terlebih dahulu datang 

langsung ke perusahaan untuk melakukan survey dan kemudian memesan 

barang yang akan dibeli. Dalam pengiriman barang kepada customer, 

perusahaan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi atau dengan jasa 

perusahaan angkutan untuk customer yang berada diluar profinsi atau pulau 

jawa. Apabila customer berada disekitar daerah operasi perusahaan, 

pengiriman bisa dilakukan menggunakan angkutan perusahaan sendiri. 

Penerimaan kas dari penjualan COD (Cash On Delivery) pada PT Stars 

Internasional Surabaya dilaksanakan melalui tahapan prosedur berikut ini : 

a. Pembeli datang langsung ke perusahaan untuk memesan dan melakukan 

survey terhadap barang yang akan dibeli. 

b. Pembeli menyerahkan uang atas barang yang dibeli kepada bagian kasir.  

c. Bagian kasir menerima uang dan mencatat transaksi penjualan pada faktur 

penjualan dan memerintahkan bagian penjualan untuk menyiapkan barang 

yang telah dipilih dan dibeli oleh pembeli. 

d. Bagian penjualan menyerahkan barang yang dibeli kepada bagian 

pengiriman untuk dikirim. 
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e. Bagian pengiriman melakukan pengiriman barang ke alamat pembeli 

melalui perusahaan jasa pengiriman atau perusahaan angkutan umum. 

f. Bagian pengiriman mengirimkan bukti pengiriman barang kepada pembeli 

via email atau faximile. 

g. Bagian kasir menyetorkan uang yang diterima ke bagian akuntansi. 

h. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan 

dan menyetorkan uang ke bank. 

  Jika lokasi pembeli berada di kota yang sama dengan lokasi perusahaan, 

penyerahan barang biasanya dilaksanakan sendiri oleh fungsi pengiriman 

perusahaan. 

3. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Kredit (Piutang). Selain penerimaan kas 

dari penjualan tunai dan penjualan COD (Cash On Delivery) yang dilakukan 

oleh PT Stars Internasional Surabaya, juga terdapat penerimaan kas dari 

penjualan nontunai (penjualan secara kredit). Sumber penerimaan kas 

perusahaan berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar 

produk perusahaan tersebut juga dijual melalui penjualan kredit agar 

persediaan barang digudang tidak menumpuk dan untuk mendorong volume 

penjualan. 
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5.1. Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis : 

1. PT Stars Internasional adalah perusahaan dagang bidang retail sepatu 

dan sandal yang berkantor pusat di Jl. Rungkut Asri Utara VI/2 

Surabaya  dan  telah memiliki toko sabanyak 297 unit toko. 

2. PT Stars Internasional memperoleh penerimaan kas melalui tiga 

prosedur penjuan : penjualan tunai, penjualan tunai COD (Cash On 

Delivery) dan penjualan sevara kredit (Piutang) 

3. Sistem dan prosedur penerimaan kas pada PT. STARS Internasional 

harus berdasarkankan sistem otorisasi yang diterapkan oleh 

perusahaan 

4. Setiap bukti transaksi penerimaan kas harus disertakan bukti dokumen 

pendukung dan divalidasi oleh bagian yang terkait. 

5.2.  Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis : 

Bagi Perusahaan 

1. Pengawasan terhadap karyawan yang berkerja di bagian penerimaan 

kas pada PT.STARS Internasional Surabaya lebih ditingkatkan lagi, 

untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penggelapan kas yang 

dapat dilakukan oleh para karyawan di PT.STARS Internasional 

Surabaya. 
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2. Perlu diadakannya pemeriksaan intern terhadap karyawan yang 

bertugas pada bagian penerimaan kas dengan jangka waktu yang tidak 

tentu. 

3. PT.STARS Internasional Surabaya harus membuat laporan kas harian. 

4. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksana untuk 

mencegah terjadinya manipulasi data mengenai penerimaan kas, yang 

dapat dilakukan karyawan. 

Bagi Peneliti Berikutnya 

1. Diharapkan dapat memberikan analisa dan masukan yang baik 

terhadap sistem dan prosedur penerimaan kas pada perusahaan lain. 

Agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahan pencatatan yang 

dilakukan oleh para staf dan karyawan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh perusahaan untuk meningkatkan pengendalian terhadap 

sistem dan prosedur penerimaan kas. 
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