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DAN PENGELUARAN KAS PADA UMKM 

TOKO RINO DI KOTA MOJOKERTO 

 

ANGGITA ROSA WINDIA PUTRI AGASTYA 

2017410423 

D3 AKUNTANSI 

STIE PERBANAS SURABAYA 

e-mail: 2017410423@students.perbanas.ac.id 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to find out how MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) 

owners record cash receipts and cash disbursements before the implementation of the Cash 

Receipts and Cash Disbursements Accounting System, and also to find out what problems 

that often arise related to accounting and finance in MSMEs. After conducting research in 

the period from March to July the results that can be achieved by the author is to get an 

understanding of the transaction how MSME owners and cashiers in recording cash inflows 

or cash out at MSMEs, what are problems that often arise and have not been resolved and 

can also draw conclusions, solutions and provide new information and insights into how 

the impact is created if the MSME Shop Rino does not implement an accounting system of 

cash receipts and cash disbursements in sales and inventory purchase. 

Keywords: MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises), Cash Receipt and Cash 

Disbursement. 

 

PENDAHULUAN 

Situasi lingkungan bisnis yang 

semakin komplek seperti ini, setiap 

organisasi bisnis dituntut untuk selalu 

meningkatkan kemampuan dan daya 

saing yang memadai. Hal ini 

disebabkan karena setiap perusahaan 

selalu ingin bertahan hidup. Hal yang 

penting yang harus dilakukan 

perusahaan agar mampu 

mempertahankan kelangsungan hidup 

dan keberadaan kegiatan usahanya 

adalah bahwa setiap perusahaan harus 

dapat melaksanakan kegiatan rutin 

usahanya. Untuk dapat melaksanakan 

kegiatan rutin usahanya manajemen 

perusahaan memerlukan dukungan 

informasi akuntasi agar perusahaan 

dapat mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.   Sistem  akuntansi sangat 

erat hubungannya dengan organisasi 

atau perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Sistem 

akuntansi yang digunakan untuk 

menangani kegiatan pokok 

perusahaan dagang atau manufaktur 

meliputi kegiatan penjualan, 

pembelian. Penggajian, pengupahan,  
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penerimaan dan pengeluaran kas. 

Toko Rino merupakan salah 

satu UMKM  dagang yang berada di 

Kota Mojokerto. Kegiatan 

operasional yang dijalankan oleh 

Toko Rino adalah menjual barang 

kebutuhan sehari-hari.  

Dalam kegiatan penerimaan 

dan pengeluaran kas, Toko Rino 

membutuhkan sistem akuntansi 

dengan baik agar pemilik usaha dapat 

lebih mengendalikan dan 

menjalakankan kegaiatan usahanya 

dengan baik dan teratur. 

Untuk menjaga kekayaan 

perusahaan dan menjamin ketelitian, 

keberadaan bukti transaksi serta 

keandalan data akuntansi, Toko Rino 

membutuhkan sistem pengendalian 

internal yang baik agar terhindar dari 

kecurangan dan kehilangan dokumen. 

Di dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan, setiap terjadi transaksi 

penerimaan kas atau pengeluaran kas 

baik penerimaan secara langsung atau 

melalui bank, sebaiknya segera 

diadakan pencatatan setiap kali ada 

transaksi masuk atau keluar. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi 

terjadinya penggelapan maupun 

penyimpangan terhadap kas.  

Di dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan, setiap terjadi 

transaksi penerimaan kas atau 

pengeluaran kas baik penerimaan 

secara langsung atau melalui bank, 

sebaiknya segera diadakan pencatatan 

setiap kali ada transaksi masuk atau  

transaksi keluar. Sistem akuntansi 

yang baik juga diperlukan guna 

menunjang penerapan pengendalian 

intern yang baik dalam perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka rumusan masalah yaitu 

bagaimana sistem pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran kas pada 

UMKM Toko Rino? 

Tujuan dari penerilitian ini 

adalah untuk mengetahui sistem 

pencatatan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas pada UMKM Toko 

Rino. 

Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan dalam menerapkan sistem 

pengendalian internal secara efektif 

agar dapat berjalan dengan lebih baik 

dan tertata 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

Usaha kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar. 

 

Usaha menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak 

langsung usaha kecil atau usha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil  penjualan tahunan. 

 

Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi adalah 

organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa untuk menyediakan



 

3 
 

informasi keuangan yang dibutuhkan 

oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 

Sistem Akuntansi, 2016) 

 

Tujuan Umum Pengembangan 

Sistem Akuntansi. 

Tujuan umum pengembangan 

sistem akuntansi adalah sebagai 

berikut: (1) untuk meyediakan 

informasi bagi pengelolaan kegiatan 

usaha baru. (2) Untuk memperbaiki 

informasi yang dihasilkan oleh sistem 

yang sudah ada. (3)  Untuk 

memperbaiki pengendalian akuntansi 

dan audit internal. (3) Untuk 

mengurangi biaya klerikal dalam 

penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Sistem akuntansi suatu 

perusahaan  dapat dikatakan berjalan 

dengan baik apabila tujuan sistemnya 

tercapai, misalnya perusahaan dapat 

menyampaikan informasi yang 

dibutuhkan manajemen dan pihak lain 

secara tepat dan cepat tanpa ada 

hambatan apapun.  

 

Jurnal  

Jurnal merupakan catatan akuntansi 

permanen yang pertama, yang 

digunakan untuk mencatat transaksi 

keuangan perusahaan. Karena jurnal 

merupakan catatan akuntansi yang 

pertama diselenggarakan dalam 

proses akuntansi, maka dalam sistem 

akuntansi, jurnal harus dirancang 

sedemikian rupa sehigga tidak akan 

terjadi ada satu transaksi yang tidak 

dicatat. Jika usaha perusahaan 

bertambah besar dan jenis transaksi 

menjadi lebih banyak, jurnal umum 

tersebut menjadi tidak mampu lagi 

menampung berbagai transaksi yang 

timbul, yang frekuensi terjadinya 

semakin tinggi. Prinsip-prinsip dasar 

yang melandasi pembuatan rancangan 

jurnal adalah (1) Harus tersedia dalam 

jumlah yang memadai. (2) Jurnal 

akan digunakan untuk memisahkan 

transaksi ke dalam penggolongan 

pokok tertentu. (3) Untuk mengurangi 

pekerjaan pembukuan yang terinci. 

(4) Nama-nama kolom dalam jurnal 

yang harus sesuai dengan nama akun 

yang bersangkutan dalam buku besar.  

(5) kolom-kolom dalam jurnal 

digunakan untuk mengumpulkan 

angka yang akan diringkas dalam 

akun yang bersangkutan dalam buku 

bessar. (6) sedapat mungkin jurnal 

harus dirancang sedemikian rupa. (7) 

Harus diterapkan hubungan antara 

dokumen sumber tertentu dengan 

jurnal sehingga pertanggungjawaban 

kebenaran informasi dapat 

ditentukan. 

 

Jenis Jurnal 

Jenis jurnal yang biasanya terdapat 

dalam perusahaan yang relatif besar 

adalah sebagai berikut: (1) Jurnal 

Penjualan. Jurnal ini digunakan untuk 

mencatat transaksi penjualan, baik 

penjualan kredit maupun penjualan 

tunai. (2) Jurnal Pembelian. Jurnal 

pembelian ini digunakan untuk 

mencatat transaksi pembelian kredit. 

(3) Jurnal Penerimaan Kas. Jurnal 

penerimaan kas digunakan untuk 

mencatat transaksi penerimaan kas. 

(4) Jurnal Pengeluaran Kas. Jurnal 

pengeluaran kas digunakan untuk 

mencatat transaksi pengeluaran kas. 

(5) Jurnal Umum. Digunakan untuk 

mencatat transaksi selain yang dicatat 

dalam jurnal khusus. 

 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem akuntansi penerimaan kas 

adalah suatu catatan yang dibuat 

untuk melakukan kegiatan 

penerimaan yang dari penjualan tunai
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atau dari piutang yang siap dan beas 

digunakan untuk kegiatan umum 

perusahaan. (Jusup, 2001, hal. 406). 

 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

dari Penjualan Tunai. 

 

Fungsi yang (Mulyadi, Sistem 

Akuntansi, 2001). 

Fungsi yang terkait antara 

lain: (1) Fungsi Penjualan. Fungsi ini 

bertanggung jawab untuk menerima 

order dari pembeli, mengisi faktur 

penjualan tunai dan menyerahkan 

faktur tersebut kepada pembeli. (2) 

Fungsi Kas. Fungsi ini bertanggung 

jawab sebagai penerima kas dari 

pembeli. (3) Fungsi Gudang. Fungsi 

ini bertanggung jawab untuk 

membungkus barang dan 

menyerahkan barang yang telah 

dibayar kepada pembeli. (5) Fungsi 

Akuntansi. Fungsi ini bertanggung 

jawab sebagai pencatat transaksi 

penjualan dan penerimaan kas dan 

pembuat laporan penjualan.  

 

Informasi yang Diperlukan 

Informasi yang diperlukan 

oleh manajemen dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas dari 

penjualan tunai antara lain: (1) 

Jumlah pendapatan penjualan 

menurut jenis produk atau kelompok 

selama jangka waktu tertentu. (2) 

Jumlah kas yang diterima dari 

penjualan tunai. (3) Jumlah harga 

pokok produk yang dijual selama 

jangka waktu tertentu. (4) Nama dan 

alamat pembeli. (5) Kuantitas produk 

yang dijual. (6) Otorisasi jabatan yang 

berwenang. 

 

Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi penerimaan 

kas dari penjualan tunai antara lain: 

(1) Faktur Penjualan Tunai. Dokumen 

ini digunakan untuk merekam 

berbagai informasi yang diperlukan 

oleh manajemen mengenai transaksi 

penjualan tunai. (2) Pita Register. 

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi 

kas dengan cara mengoperasikan 

mesin register kas. (3) Credit Card 

Sales Slip. Dokumen ini dicetak oleh 

credit card center bank yang 

menerbitkan kartu kredit dan 

diserahkan kepada perusahaan yang 

menjadi anggota kartu kredit. (4) Bill 

of Lading. Dokumen ini merupakan 

bukti penyerahan barang dari 

perusahaan penjualan barang kepada 

perusahaan. (5) Bukti Setor Bank. 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas 

sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

(6) Rekapitulasi Harga Pokok 

Penjualan. Dokumen ini digunakan 

oleh fungsi akuntasi untuk meringkas 

harga pokok produk yang dijual 

selama satu periode. 

 

Catatan Akuntansi yang 

Digunakan  

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari penjualan tunai 

antara lain: (1) Jurnal Penjualan. 

Jurnal ini digunakan oleh fungsi 

akuntansi mencatat dan meringkas 

data penjualan. (2) Jurnal Penerimaan 

Kas.  Jurnal ini digunakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat penerimaan 

kas dari berbagai sumber diantaranya 

adalah penjualan tunai. (3) Jurnal 

Umum. Jurnal ini digunakan oleh 

fungsi akuntansi untuk mencatat 

harga pokok produk yang dijual. (4) 

Kartu Persediaan. Kartu persediaan 

digunakan oleh fungsi akuntansi 

untuk mencatat berkurangnya harga 

pokok produk yang dijual.
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 (5) Kartu Gudang. digunakan untuk 

mencatat berkurangnya kuantitas 

produk yang dijual. 

 

Jaringan Produk yang Membentuk 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. 

Jaringan prduk yang 

membentuk antara lain: (1) Prosedur 

Order penjualan. (2) Prosedur 

Penerimaan Kas. (3) Prosedur 

Penyerahan Barang. (4) Prosedur 

Pencatatan Penjualan Tunai. (5) 

Prosedur Penyetoran Kas ke Bank. (6) 

Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas. 

(7) Prosedur Pencatatan Harga Pokok 

Penjualan. 

 

Unsur Pengendalian Internal yang 

Seharusnya. 

Unsur Pengendalian antara lain: (1) 

Fungsi penjualan harus terpisah dari 

fungsi kas.  Pemisahan ini 

mengakibatkan setiap penerimaan  

kas dari penjualan tunai dilaksanakan 

oleh dua fungsi yang saling 

mengecek. (2) Fungsi kas harus 

terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga 

kekayaan perusahaan dan menjamin 

ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. (3) Transaksi  penjualan 

tunai harus dilakssanakan oleh fungsi 

penjualan. Selain  unsur 

pengendalian, juga ada beberapa 

tahapan bagaimana praktik yang sehat 

untuk penerimaan kas dari penjualan 

tunai antara lain: (1) Faktur penjualan 

tunai bernomor urut tercetak dan 

pemakaiannya 

dipertanggungjawabkan oleh fungsi 

penjualan. (2) Jumlah kas yang 

diterima dari penjualan tunai disetor 

seluruhnya ke bank pada hari yang 

sama dengan transaksi penjualan 

tunai atau hari kerja berikutnya. (3) 

Penghitungan saldo kas yang ada di 

tangan fungsi kas secara periodik dan 

secara mendadak oleh fungsi 

pemerika intern. 

 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

dari Piutang. 

Fungsi yang Terkait 

Fungsi-fungsi yang terkait adalah: (1) 

Fungsi Sekretariat. Fungsi sekretariat 

bertanggungjawab dalam penerimaan 

cek dan surat pemberitahuan melalui 

kantor pos dari para debitur 

perusahaan. (2) Fungsi Penagihan. 

Fungsi Penagihan bertanggungjawab 

untuk melakukan penagihan kepada 

para debitur perusahaan berdasarkan 

daftar piutang yang ditagih yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi. (3) 

Fungsi Kas. Fungsi kas 

bertanggungjawab untuk 

menyetorkan kas yang diterima dari 

berbagai fungsi tersebut segera ke 

bank dalam jumlah penuh. (4) Fungsi 

Akuntansi. Fungsi ini 

bertanggungjawab dalam pencatatan 

penerimaan kas dari piutang kedalam 

jurnal penerimaan kas dan 

berkurangnya piutang kedalam kartu 

piutang. Pemeriksa intern 

bertanggungjawab dalam melakukan 

rekonsiliasi bank, untuk mengecek 

ketelitian catatan kas yang 

diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi. 

 

Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan 

adalah sebagai berikut: (1) Surat 

Pemberitahuan. (2) Daftar Surat 

Pemberitahuan. (3) Bukti Setor Bank. 

(4) Kuitansi.  

 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

Sistem Akuntansi 

Pengeluaran Kas adalah suatu catatan 

yang dibuat untuk melaksanakan
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melaksanakan kegiatan pengeluaran 

baik dengan cek maupun dengan uang 

tunai yang digunakan untuk kegiatan 

umum perusahaan. Sistem Akuntansi 

Pengeluaran Kas secara umum yaitu 

semua hal yang dilakukan dengan 

menggunakan pengeluaran uang. 

 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

dengan Cek. 

Pengeluaran kas dalam 

perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan cek untuk pengeluaran 

kas jumlah melebihi batas yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

 

Fungsi yang terkait 

Fungsi yang terkait dengan 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

dengan cek yaitu: (1) Fungsi yang 

Memerlukan Pengeluaran Kas. (2) 

Fungsi Kas. Fungsi ini 

bertanggungjawab dalam mengisi 

cek, memintakan otorisasi atas cek, 

dan mengirimkan cek kepada kreditur 

via pos atau membayarkan langsung 

kepada kreditur. (3) Fungsi 

Akuntansi. (4) Fungsi Pemeriksa 

Internal. Fungsi ini 

bertanggungjawab untuk melakukan 

penghitungan kas secara periodik dan 

mencocokkan hasil penghitungannya 

dengan saldo kas. (5) Fungsi Pencatat 

Uang. Fungsi ini juga 

bertanggungjawab untuk melakukan 

verifikasi kelengkapan dan validitas 

dokumen penmdukung. (6) Fungsi 

Keuangan. Fungsi ini 

bertanggungjawab untuk mengisi cek, 

memintakan otorisasi atas cek dan 

mengirimkan cek kepada kreditur via 

pos atau membayarkan langsung 

kepada kreditur. 

 

 

 

Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam 

sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek yaitu: (1) Bukti Kas 

Keluar. (2) Cek. (3) Permintaan Cek. 

 

Catatan Akuntansi yang 

Digunakan. 

Catatan akuntasi yang digunakan 

dalam sistem akuntansi pengeluaran 

kas dengan cek yaitu: (1) Jurnal 

Pengeluaran Kas. Dalam pencatatan 

utang dengan record payable system 

untuk mencatat transaksi pembelian 

digunakan jurnal pembelian dan 

untuk mencatat pengeluaran kas 

digunakan jurnal pengeluaran kas. (2) 

Register Cek. Register cek digunakan 

untuk mencatat pengeluaran kas 

dengan cek. 

 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

dengan Kas Kecil. 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

dengan Kas Kecil adalah suatu sistem 

yang dirancang untuk pengeluaran-

pengeluaran perusahaan yang kecil, 

sehingga pengeluaran-pengeluaran 

seperti ini tidak praktik atau tidak 

mungkin menggunakan cek. 

 

Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem 

akuntansi pengeluaran kas dengan kas 

kecil yaitu: (1) Fungsi Kas. Fungsi ini 

bertanggungjawab dalam mengisi 

cek, memintakan otorisasi atas cek 

dan menyerahkan cek kepada 

pemegang dana kas kecil. (2) Fungsi 

akuntansi. (3) Fungsi pemegang dana 

kas kecil. Fungsi ini 

bertanggungjawab atas penyimpanan 

dana kas kecil. (4) Fungsi yang 

memerlukan pembayaran tunai. (5) 

Fungsi Pemeriksa Intern. Fungsi ini 

bertanggungjawab atas perhitungan
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dana kas kecil secara periodik  

 

Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi pengeluaran 

kas kecil yaitu: (1) Bukti Kas Keluar. 

(2) Permintaan Pengeluaran Kas 

Kecil. (3) Bukti Pengeluaran Kas 

Kecil. (4) Permintaan Pengisian 

Kembali Kas Kecil. 

 

Catatan Akuntansi yang 

Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan 

dalam sistem akuntansi pengeluaran 

kas dengan kas kecil yaitu: (1) Jurnal 

Pengeluaran Kas. Digunakan untuk 

mencatat pengeluaran kas dalam 

pembentukan dana kas kecil dan 

dalam pengisian kembali dana kas 

kecil. (2) Register Cek . Digunakan 

untuk mencatat cek perusahaan yang 

dikeluarkan untuk pembentukan dan 

pengisian kembali dana kas kecil. (3) 

Jurnal Pengeluaran Dana Kas Kecil. 

Junal ini berfungsi sebagai alat 

distribusi pendebitan yang timbul 

sebagai akibat pengeluaran dana kas 

kecil. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan jenis-jenis metode 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian Tugas Akhir ini 

menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

dibatasi  untuk memperoleh fokus 

pembahasan dan penelitian yang 

dilakukan. Batasan dalam penelitian 

ini mencakup transaksi penerimaan 

dan pengeluaran kas yang terjadi pada 

UMKM Toko Rino. Adapun jenis 

data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang 

diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara secara langsung dengan 

narasumber. Data sekunder 

merupakan data yang di peroleh dan 

berasal dari perusahaan yang diteliti. 

Data yang narasumber selaku pemilik 

perusahaan adalah bukti pendukung 

transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas yaitu berupa kuitansi 

penjualan dan pembelian. Terdapat 

lima teknik analisis pengumpulan 

data yaitu: (1) Melakukan wawancara 

secara lisan dengan beberapa pihak 

yang berkompeten dan berwenang 

dalam memberikan data yang 

dibutuhkan yaitu dengan pemilik 

UMKM. (2) Dokumentasi dengan 

cara nelakukan perhimpunan atas 

data-data sekunder untuk 

mendapatkan data yang mendukung 

penelitian ini. Dokumentasi ini 

berupa foto dari kuitansi atau bukti 

pendukung lainnya. (3) Observasi. 

Melakukan observasi ke UMKM 

guna untuk mengetahui 

perkembangan penerapan Sistem 

Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas. Adapun teknik 

analisis yang digunakan sebagai 

berikut: (1) Mengamati dan 

mendiskripsikan permasalahan yang 

ada dalam kegiatan operasional 

UMKM yang berkaitan dengan 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

dan Sistem Akuntansi Pengeluaran 

Kas.  (2) Mengamati bagaimana 

proses penerimaan kas dan 

pengeluaran kas yang dilakukan oleh 

UMKM sebelum menerapkan Sistem 

Akuntansi (3) Mengidentifikasi dan 

menganalisis sebab mengapa pemilik 

UMKM tidak menerapkan Sistem 

Akutansi pada kegiatan operasional 

usahanya. (4) Menganalisis dan 

mengamati bagaimana keefektifitasan 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

dan Sistem Akuntansi Pengeluaran 
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Kas pada UMKM Toko Rino. 

 

HASIL DAN PENGAMATAN 

UMKM Toko Rino berdiri 

pada tahun 2000, pada awalnya 

pemilik UMKM hanya berjualan satu 

macam barang dagang yaitu sayur-

sayuran. Pada awal mulai beroperasi, 

UMKM ini hanya dijalankan dan 

diatur oleh Bapak Rino selaku 

pemilik tanpa bantuan dari pihak lain 

karena mengingat skala penjualan 

yang masih sangat kecil dan sempit. 

Seiring berjalannya waktu, skala 

penjualan dari UMKM Toko Rino 

mulai berkembang dan memiliki 

segmentasi pasar yang tetap sehingga 

UMKM ini akhirnya dijalankan 

dengan dua orang yaitu Bapak Rino 

beserta istrnya. 

Setelah beberapa tahun 

menjalankan usaha dengan model 

tidak terlalu besar, akhirnya pada 

tahun 2005 pemilik UMKM berhasil 

membeli rumah pribadi dari hasil 

berdagang selama 5 tahun. 

 Pada tahun yang sama juga 

UMKM Toko Rino mulai 

mengembangkan produk yang dijual. 

Awalnya penjualan hanya satu item 

yaitu sayur-sayuran, namun mulai 

tahun 2005 UMKM Toko Rino mulai 

menambah produk jualnya menjadi 

dua item yaitu sayur-sayuran dan juga 

sembako. 

Pada tahun 2012 UMKM Toko Rino 

sudah mulai tidak berdagang sayur-

sayuran lagi. Menurut pernyataan dari 

Bapak Rino, skala penjualan antara 

sayur-sayuran dan sembako lebih 

besar skala penjualan sembako. 

Dari tahun 2012 hingga 

sekarang UMKM Toko Rino hanya 

berjualan sembako yang telah 

memiliki pelanggan kurang lebih 100 

orang. Saat ini penjualan dari UMKM 

Toko Rino telah mencapai skala 

besar. Hal ini disampaikan oleh 

Bapak Rino bahwa UMKM nya telah 

berhasil menyuplai banyak pelanggan 

yang bergerak dalam bidang usaha 

yang sama. UMKM Toko Rino 

sendiri membeli barang dagang dari 

pabrik dan distributor besar. Hal 

tersebut dilakukan oleh UMKM Toko 

Rino untuk mendapatkan barang 

dagang dengan harga yang lebih 

murah serta mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar. Laba netto yang 

didapatkan UMKM Toko Rino setiap 

bulan kurang lebih sebesar Rp. 

5.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00. 

Penjualan UMKM bersifat tunai 

dimana setiap kali pelanggan 

membeli barang dagang, maka oleh 

pemilik UMKM langsung dibuatkan 

kuitansi sebagai bukti pembelian 

kepada pelanggan. Bapak Rino juga 

menyatakan bahwa keuntungan yang 

didapat UMKM adalah 1-3% dari 

setiap produk yang dijual. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di UMKM 

Toko Rino yang bergerak dalam 

bidang dagang dan menjual barang 

kebutuhan sehari-hari yang sifatnya 

grosir maupun ecer. Namun setelah 

melakukan penelitian, peneliti 

mengetahui bahwa pemilik UMKM 

tidak menerapkan sistem pencatatan 

dan sistem akuntansi pada setiap 

transaksi kas baik kas masuk ataupun 

kas keluar. Hal ini mengakibatkan 

banyak terjadi masalah diantaranya 

adalah ketidakcocokan ketika 

dilakukan perhitungan pada kas di 

tangan dengan bukti transaksi, bahkan 

yang sering terjadi adalah bukti 

transaks terkait penerimaan kas dan 

pengeluaran kas sering hilang 

sebelum dilakukan pencocokan. 
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Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

pada UMKM Toko Rino. 

Fungsi yang terkait dalam 

sistem akuntansi penerimaan kas.  

Fungsi yang terkait dengan Sistem 

Akuntansi Penerimaan Kas pada 

UMKM Toko Rino adalah bagian 

kasir, bagian akuntansi, bagian 

gudang, dan bagian pengiriman. 

Perbedaan fungsi dari Sistem 

Akuntansi Penerimaan Kas pada 

UMKM Toko Rino dengan yang ada 

pada teori adalah UMKM Toko Rino 

fungsi pengiriman yang diterapkan 

oleh UMKM Toko Rino hanya 

sebatas membungkus dan 

menyerahkan barang kepada 

konsumen. UMKM Toko Rino 

memang tidak menerapkan bagian 

marketing pada proses 

operasionalnya karena UMKM ini 

bergerak untuk menjual bahan pokok 

dan karena konsumen serta pelanggan  

Dokumen  yang digunakan 

dalam sistem akuntansi penerimaan 

kas pada UMKM Toko Rino hanya 

meliputi kuitansi atau nota penjualan 

tunai, buku tulis yang digunakan oleh 

pemilik UMKM untuk merekap atau 

perhtiungan kas pada akhir bulan.  

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas.  Pada poin ini 

terdapat perbedaan yang sangat 

kelihatan yaitu pada UMKM Toko 

Rino tidak menerapkan pencatatan 

pada jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas ataupun jurnal yang 

lainnya, sehingga sering sekali timbul 

permasalahan terkait dengan transaksi 

yang terjadi.  

Unsur pengendalian internal 

sistem akuntansi penerimaan kas. 

Pada UMKM Toko Rino, bagian kasir 

juga merangkap tugas sebagai bagian 

akuntansi yang melakukan rekap 

penjualan barang dagang kepada 

konsumen dan melakukan pencatatan 

kas keluar untuk pembelian barang 

dagang kepada distributor dan 

supplier. Bagian kasir dan fungsi 

akuntansi pada UMKM Toko Rino 

dijalankan oleh satu orang saja yaitu 

Istri dari pemilik. 

Fungsi yang terkait dalam 

sistem pengeluaran kas. Bagian 

akuntansi pada UMKM Toko Rino 

tugas untuk mencatat dan merekap 

pembelian barang dagang untuk 

persediaan UMKM, menyimpan 

faktu pembelian berdasarkan tanggal. 

Pada UMKM Toko Rino bagian kasir 

bertugas mengeluarkan atau 

memberikan uang tunai kepada 

distributor atau supplier sebagai 

pembelian baran dagang. Perbedaan 

mendasar yang ada pada UMKM 

Toko Rino adalah pada UMKM Toko 

Rino tidak ada fungsi marketing. 

Catatan akuntansi yang 

digunakan dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas pada hanya buku 

tulis sebagai sarana untuk menyimpan 

dan merekap faktur penjualan dari 

distributor dan supplier. Hal ini 

sangat berbeda dengan Catatan 

akuntansi yang digunakan dalam 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

adalah jurnal pengeluaran kas, 

register cek dan jurnal pengeluaran 

dana kas kecil. 

Unsur pengendalian internal 

pengeluaran Kas. Pada UMKM Toko 

Rino, seperti yang telah dijelaskan 

pada poin sebelumnya UMKM Toko 

Rino tidak ada pemisahan tugas 

secara jelas dan tegas. 

 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

UMKM Toko Rino sudah 
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Sedikit melibatkan struktur organisasi yang 

memisahkan tanggung jawab secara tegas 

meskipun karyawan dan orang yang 

berkecimpung dalam UMKM ini sangat 

terbatas. Fungsi yang terkait dalam Sistem 

Akuntansi Penerimaan kas pada UMKM 

Toko Rino ini sangat sedikit penerapannya 

karena terbatas dalam sumber daya 

manusia. Dokumen tersebut  antara lain 

nota penjualan tunai, buku catatan untuk 

mencatat dan merekap faktur pembelian 

dari distributor atau supplier. UMKM Toko 

Rino. UMKM Toko Rino belum melakukan 

pencatatan akuntansi berupa jurnal umum, 

buku besar, neraca harian dan laporan 

laba/rugi. Pada UMKM Toko Rino belum 

menerapkan unsur pengendalian internal 

yang baik karena sumber daya manusia 

yang ada pada UMKM sangat terbatas. 

 

Saran 

Fungsi yang terkait dalam Sistem 

Akuntansi Penerimaan Kas dan Sistem 

Akuntansi Pengeluaran Kas pada UMKM 

Toko Rino sudah cukup baik, namun 

alangkah lebih baiknya lagi jika lebih 

dilakukan pembagian fungsi yang lebih 

tegas agar sistem yang ada pada UMKM 

tertata dan rapi. Sebaiknya UMKM Toko 

Rino menerapkan dan melakukan 

pencatatan akuntansi untuk meminimalisir 

permasalahan keuangan yang ada, dan 

untuk meminimalisir terjadinya selisih 

hitung antara kas yang ada di tangan dengan 

catatan yang dicatat oleh pemilik. Jika 

sudah dilakukan pencatatan akuntansi maka 

permasalahan keuangan yang berpotensi 

terjadi dapat lebih diminimalisir dan tidak 

dengan mudah terjadi. Sebaiknya UMKM 

Toko Rino melakukan pencatatan jurnal 

umum agar tdapat meminimalisir terjadinya 

nota penjualan dan nota pembelian yang 

hilang dan juga agar tidak pencatatan 

akuntansi pada UMKM Toko Rino lebih 

rapi dan tertata diminimalisir dan tidak 

dengan mudah terjadi. Sebaiknya UMKM 

Toko Rino melakukan pencatatan jurnal 

umum agar tdapat meminimalisir terjadinya 

nota penjualan dan nota pembelian yang 

hilang dan juga agar tidak pencatatan 

akuntansi pada UMKM Toko Rino lebih 

rapi dan tertata. 

 

Implikasi 

Implikasi untuk   UMKM Toko Rino  dalam 

menerapkan Sistem Akuntansi Penerimaan 

Kas dan Sistem Akuntansi Pengeluaran 

Kas, yaitu dengan cara dimulai dari 

melakukan pencatatan transaksi kas masuk 

ataupun kas keluar melalui jurnal umum. 

Hal tersebut akan membantu pemilik 

UMKM untuk mengetahui likuiditas arus 

kas yang ada pada kegiatan operasional 

UMKM setiap hari. Setelah melakukan 

pencatatan jurnal umum, alangkah lebih 

baiknya jika dilakukan pencatatan Laporan 

Laba/Rugi guna mengetahui laba atau rugi 

yang diterima UMKM pada setiap akhir 

periode. 
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