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ABSTRAK 

Kas merupakan aset yang paling mungkin untuk disalah gunakan oleh 

karyawan karena mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal 

pengeluaran kas sudah berjalan efektif atau belum dalam sistem pengamanan dan 

perlindungan pengeluaran kas, karena kas hampir terlibat kedalam semua transaksi 

perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif, salah satu ciri penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, 

wawancara dan observasi. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini sistem 

pengendalian internal dalam pengeluaran kas PT LMI sudah berjalan efektif karena 

sudah sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu telah menjaga kekayaan perusahaan, 

telah mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dan telah dipatuhinya 

kebijakan yang diterapkan manajemen bahkan hampir semua yang dilakukan dalam 

pengeluaran kas sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal pengeluaran kas, 

dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta karyawan 

yang kompeten, akan tetapi masih ada kekurangan yaitu penempatan lemari besi 

(brankas) dan bagian kasa yang berada satu ruangan dengan karyawan lainnya. 

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pengeluaran kas. 

Cash is an asset most likely to be misused by employees because it has 

characteristics that easily transferable . This study aims to identify and analyze the 

internal control system of cash disbursements whether it has been efective or not in 

the system of security and protection of cash expenditures, because cash is almost 

involved in all transactions of the company. Research method in this study is 

qualitative research approach. The characteristics of qualitative research is in the 

form of words and pictures (but not the figures), with data collection in the form of 

documentation, interviews and observation. Based on the analysis in this study, the 

internal control system in the cash disbursements in PT LMI has been efective 

because it is in conformity with the purpose of the company which are already 

keeping the wealth of the company, checking the accuracy and reliability of 

accounting data and obeying policies that is applied by the management, and almost 

all are done in cash disbursements suitable with the elements of internal control of 

cash expenditures (from the organizational structure, system of authorization and 

recording procedures and competent employees), but there are still inappropriate 

placement of safe-deposit box and parts of the screen that was in one room with 

other employees. 

Keywords : Internal Control Systems, Cash Expenditure 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia industri akan mempengaruhi 

kegiatan yang dilakukan perusahaan menjadi semakin banyak, kegiatan perusahaan 

tersebut meliputi kegiatan eksternal maupun internal perusahaan. Pada kegiatan 

internal perusahaan membutuhkan suatu pengendalian internal yang digunakan 

sebagai pengawasan untuk upaya mencegah adanya kesalahan, ketidak benaran. 

Selain itu pengawasan dari dalam perusahaan juga digunakan sebagai pencegahan 

adanya pencurian, penyelewengan transaksi maupun tugas serta penyalahgunaan 

lainnya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan maka 

manajemen yang ada dalam perusahaan diharuskan untuk membentuk sebuah 

struktur pengendalian internal sebagai alat bantunya. Seperti menurut mulyadi 

(2014:5 17) bahwa sistem pengendalian internal yang baik mengharuskan setiap 

pengeluaran kas yang dilakukan dengan cek akan tetapi untuk pengeluaran kas yang 

tidak dapat dilakukan dengan cek dikarenakan jumlahnya kecil, maka dilakukan 

melalui dana kas kecil yang dengan imprest sistem”. 
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Sistem pengendalian intern yang baik mengharuskan setiap pengeluaran kas 

dilakukan dengan cek, dan untuk pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan 

dengan cek (karena jumlahnya relatif kecil), dilakukan melalui dana kas kecil yang 

diselenggarakan dengan imprest system. (Mulyadi, 2014:5 17) 

Fungsi Yang Terkait Dalam Pengeluaran Kas (Cek) 

Menurut Mulyadi (2014:5 13) Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi 

pengeluaran kas dengan cek adalah: 

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas 

2. Fungsi kas 

3. Fungsi akuntansi 

4. Fungsi pemeriksa internal 

Mulyadi (2014:163) menyatakan dalam sistem pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisisensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menekankan pada 

tujuan yang dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang memebentuk sistem tersebut. 

(Mulyadi, 2014:163) 

Tujuan perusahaan membuat sistem pengendalian intern Menurut wiratna 

sujarweni (2015 : 70) yaitu : 

1. Untuk menjaga kekayaan organisasi. 

2. Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan. 

3. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan 

4. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen 

5. Agar semua lapisan yang ada diperusahaan tunduk pada hukum dan 

aturan yang sudah ditetapkan perusahaan. 

Sedangkan menurut COSO Menurut COSO (Cummite Of Sponsoring 

Organization Of Theadway Commission) dalam buku internal auditing (2009 : 131) 

Tujuan pengendalian intern adalah: 

1. Efektifitas dan efesiensi operasi 

2. Keandalan Informasi Keuangan 

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Dwi Martani,et al (2012;182) menyatakan ada beberapa bentuk 

pengendalian terhadap kas sebagai berikut: 

1. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan 

pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak 

pengguna dan pihak pembayar. Tingkat pemisahan tugas disesuaikan dengan 

kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar pemisahan tugas pemisahan 

dilakukan dalam unit terpisah, namun dalam entitas kecil pemisahan tugas 

tidak dapat dilakukan secara ideal. Utamanya harus ada kroscek dan kontrol 

dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. 

2. Penggunaan lemari besi (brankas) untuk menyimpan kas atau diruang 

tertutup dengan akses terbatas. 
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3. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. 

4. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga 

terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. 

5. Penerimaan kas dilakukan melalui bank, untuk keamanan dan pengendalian 

pencatatan 

6. Penggunaan sistem imprest kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam 

jumlah kecil. 

7. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank 

Unsur Pengendalian Intern dalam sistem akuntansi pengeluaran kas 

dengan cek (Mulyadi,2014:517) : 

A. Organisasi 

1) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi Dengan 

pemisahan ini catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang 

disimpan oleh fungsi penyimpanan kas. 

2) Transaksi Penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilakukan oleh 

sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan 

fungsi lain. 

Transaksi pengeluaran kas dilaksanakan oleh fungsi pembelian, 

penerimaan barang, fungsi akuntansi, fungsi pengeluaran kas. Dengan 

pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas oleh lebih dari 

satu fungsi ini, kas perusahaan terjamin keamanannya dan data 

akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian 

dan keandalannya. 

B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. 

Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang 

dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas 

keluar ini kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi 

dimutakhirkan (up dated). 

2) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan 

dari pejabat yang berwenang. 

Jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro perusahaan di 

bank tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, akan terbuka 

kemungkinan penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro 

yang tidak sah dan pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan 

pribadi karyawan. 

3) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas bukti 

kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang 

dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan pada dokumen 

sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan yang 

dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang telah di 

proses melalui sistem otorisasi yang berlaku. 
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C. Praktik Sehat 

1) Saldo kas ditangan harus diluindungi dari kemungkinan pencurian atau 

penggunaan yang tidal semestinya. 

Saldo kas ini perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara 

menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir disuatu 

ruangan yang terpisah. 

2) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi harus pengeluaran kas 

harus dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kas setelah 



 6 

D. Karyawan yang sesuai dengan tanggungjawabnya. 

Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal 

yang paling penting. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten 

dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: 

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaanya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai 

kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan 

dipikulnya, 

2) Perkembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

Alat Analisis 

Analisis pengeluaran kas dari unsur-unsur pengendalian internal dalam 

sistem akuntansi pengeluaran kas yang terdiri dari : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Keryawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Apabila 

pengeluaran kas memenuhi unsur-unsur pengendalian internal diatas dapat 

dikatakan efektif, akan tetapi apabila pengeluaran kas belum memenuhi unsur-unsur 

pengendalian internal maka dikatakan belum efektif. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. 

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah diskriptif, yaitu berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang 

kemudian di analisis dengan teori yang mendukung sehingga dapat memberi 

penjelasan mengenai suatu hal serta gambaran umum perusahaan. 

Jenis Data 

a. Data Primer : Data yang di peroleh yaitu melalui wawancara, dan kegiatan 

observasi yang kemudian dioleh sendiri 

b. Data Sekunder : Data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi 

perusahaan dan data yang telah diolah perusahaan dalam hal ini yaitu: 

struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan dan dokumen lain terkait 

dengan pengeluaran kas seperti bukti kas keluar. 

Sumber data 

Pada penelitian ini berasal dari internal perusahaan yaitu PT Lamongan Marine 

Industry (LMI). 

Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Dokumentasi 

Dokumentasi ini data mengenai bagaimana struktur organisasi dalam 

perusahaan, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik sehat dan 

karyawan yang sesaui dengan tanggung jawabnya. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait di dalam perusahaan 

yaitu supervisor keuangan, bagian keuangan dan akuntansi yang berguna 

untuk mendapatkan informasi mengenai data–data yang diperlukan. 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tersetruktur 

3. Observasi 

Yang digunakan pada teknik pengumpulan data ini adalah observasi terus 

terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus 

terang kepada sumber data, telah melakukan penelitian. 

Situasi sosial 

Situasi sosial dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui pada 

PT LMI yaitu “Pengeluaran Kas”. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini 
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Pengeluaran kas dibagi menjadi : 

1. Pengeluaran Kas Melalui Bank/Cek 

Pengeluaran Kas melalui bank menggunakan Cek pada PT LMI ini dilakukan 

untuk pemenuhan kebutuhan operasional yang jumlahnya lebih dari 

Rp.5.000.000. 

2. Pengeluaran kas secara tunai melalui kas kecil 

Pencairan dana melalui kas kecil pada PT LMI untuk memenuhi kebutuhan 

operasional yang kebutuhannya mendadak ataupun transaksi yang 

memerlukan pembayaran secara cash only. 

Analisis Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 

Analisis mengenai pengendalian internal berdasarkan empat unsur pokok 

sistem pengendalian internal : 

A. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi PT LMI sudah memisahan tanggung jawab fungsional 

secara tegas pada bagian keuangan dengan menetapkan sistem pengeluaran kas 

tidak boleh dilakukan oleh satu bagian dari awal sampai akhir. Bagian-bagian 

yang terkait ini antara lain adalah seluruh bagian yang berhubungan dengan 

pengeluaran kas : Kepala Galangan, General Manager Administasi dan 

Keuangan, Manager Keuangan, Supervisor keuangan, bagian akuntansi, bagian 

kasa (keuangan) dan admin keuangan. 

1. Fungsi penyimpanan kas terpisah dari fungsi akuntansi 

Fungsi penyimpanan kas dilakukan oleh bagian kasa (keuangan) dan 

fungsi akuntansi dilakukan oleh bagian akuntansi. Bagian kasa bertugas 

menyimpan uang, mengeluarkan uang dan membuat bukti kas keluar serta 

membuat cek dari cek kosong yang dibawa oleh supervisor keuangan. 

Sedangkan bagian akuntansi bertugas memegang bagian jurnal, yang 

menyelenggarakan jurnal pengeluaran kas. Fungsi akuntansi sebagai 

pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas. 

2. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian 

kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari bagian lain. 

Pada transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada PT LMI tidak dilakukan 

sendiri oleh bagian kasa (keuangan). Akan tetapi mengikuti prosedur 

pengeluaran kas yaitu fungsi pembelian (dilakukan oleh departemen 

pengadaan), penerimaan barang (berupa invoice/faktur, bukti penerimaan 

yang sudah ditanda tangani oleh bagian gudang), admin keuangan (membuat 

payment request), bagian kasa (membuat bukti kas keluar), supervisor 

keuangan, bagian akuntansi manajer keuangan, general manajer adm. 

keuangan dan kepala galangan yang menyetujui kas keluar. Bagian kasa 

memegang fungsi penerimaan kas, pengeluaran kas dan penyimpanan kas. 

B. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 

1. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dan pejabat yang berwenang. 
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Dalam transaksi pengeluaran kas, sebelum membuat bukti kas/bank keluar 

admin keuangan yang menerima dokumen penagihan akan membuat form 

payment request yang di centang sesuai bukti tagihan, yang ditanda tangani 

dan disetujui oleh supervisor keuangan. 

2. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan 

dari pejabat yang berwenang. 

Setiap pembukaan dan penutupan rekening bank di PT LMI harus 

mendapatkan persetujuan dari direktur utama serta para pemegang sahamnya. 

Terutama untuk transaksi pengeluaran kasnya, sehingga tidak akan bisa 

digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan. 

3. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas bukti 

kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang 

yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

Untuk pencatatan yang dilakukan oleh bagian akuntansi terkait dengan 

jurnal pengeluaran kas semua didasarkan dengan bukti kas keluar yang telah 

mendapat otorisasi dan persetujuan dari pihak pihak yang berwenang berupa 

tanda tangan yang lengkap serta dilampiri dengan dokumen yang lengkap 

apabila tidak ada bukti dan tanda tangan yang lengkap bagian akuntansi tidak 

akan melakukan penjurnalan karena di anggap tidak sah. 

C. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

1. Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan 

pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya 

Saldo kas yang ada ditangan dilindungi dari kemungkinan pencurian akan 

tetapi bagian kasa dan lemari besi ini berada disatu ruangan dengan admin 

keuangan, bagian akuntansi dan manager keuangan. 

2. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas 

harus dibubuhi cap “lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi 
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Rekonsialisi bank yaitu mengecek antara ketelitian register dengan dengan 

jurnal pengeluaran kasnya. Ini dilakukan oleh supervisor keuangan, yang 

tidak terlibat langsung dalam pencatatan dan penyimpanan kas dalam hal ini 

pencatatan dilakukan oleh bagian akuntansi dan penyimpanan dilakukan oleh 

bagian kasa (keuangan). 

5. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama 

perusahaan penerima pembayaran atau pemindah bukuan. 

Pengeluaran kas diatas 5.000.000 dilakukan menggunakan cek perusahaan 

atau pemindah bukuan dari rekening giro. Akan tetapi dalam pemindah 

bukuan jarang dilakukan, sehingga yang sering dilakukan adalah dengan 

menggunakan cek atas nama. 

6. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah kecil, pengeluaran ini 

dilakukan melalui dana kas kecil, yang akuntansinya di selenggrakan 

dengan imprest system. 

- Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan mendebit rekening kas kecil, 

saldo rekening dana kas kecil tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan 

yaitu sejumlah Rp.25 .000.000. 

- Pengeluaran kas kecil tidak dicatat dalam jurnal (sehingga tidak mengkredit 

rekening dana kas kecil), tetapi bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil di 

kumpulkan saja oleh bagian kasa dan diarsip sementara. - Pengisian kembali 

kas kecil pun dilakukan sejumlah yang telah ditetapkan PT LMI. 

7. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada 

ditangan dengan jumlah kas menurut catatan. 

Secara periodik supervisor keuangan mengadakan pencocokan jumlah 

fisik dengan menghitung jumlah fisik kas yang ada ditangan dengan jumlah 

kas menurut catatan akuntansi. Pencocokan ini dilakukan secara mendadak 

dan tanpa pemberitahuan terdahulu. 

8. Kas yang ada diperjalanan diasuransikan dari kerugian. 

Kas yang diperjalanan diasuransikan oleh pihak bank yaitu berupa cek. 

Kas dalam perjalanan yang akan digunakan untuk transaksi pembayaran ke 

supplier dalam pengeluaran kas tersebut. 

9. Kasir diasuransikan 

Bagian kasir telah diasuransikan kesehatan dan ketenagakerjaan oleh PT 

LMI, dengan demikian apabila terjadi sesuatu dengan bagian kasir dia telah 

mendapat jaminan. Akan tetapi seharusnya bagian kasir harus diasuransikan 

kerugian terhadap cash in cashier box. 

10. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya 

pencurian terhadap kas yang ada ditangan 

Bagian kasa sudah dilengkapi alat-alat untuk mencegah pencurian yaitu 

lemari penyimpanan (brankas). Kas ditangan disimpan dan dimasukkan 

kedalam lemari besi yang ber password. 

11. Semua nomor cek harus dipertanggung jawabkan oleh bagian kasa. 

Cek kosong di simpan oleh supervisor keuangan, jika bagian kasa 

membutuhkan cek dalam mengeluarkan kas meminta terlebih dahulu 

kemudian membuat cek ditujukan kepada siapa dan semua nomor cek 

dipertanggung jawabkan bagian kasa di book cek control yang berisi kolom 
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tanggal, nomor cek, nama pemegang saham, keterangan dan jumlah cek. book 

cek control digunakan untuk melihat semua transaksi keluar masuknya cek. 

12. Perputaran jabatan untuk menjaga independensi pejabat dalam 

melaksanakan tugasnya. 

PT LMI melakukan perputaran jabatan dari bagian kasa (keuangan) ke 

bagian akuntansi. Ini dilakukan untuk mencegah persekongkolan dapat 

dihindari, perputaran jabatan ini dilakukan atas keputusan perusahaan dan 

tidak ada patokan periode nya. 

D. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

1. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerj aannya. 

Penerimaan pada bagian keuangan dan akuntansi harus berlatar belakang 

sarjana ekonomi. Dengan melihat curruculum vitae apabila calon pelamar 

sesuai akan dipanggil tahap interview dengan bagian Sumber Daya Manusia. 

2. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

Karyawan yang menduduki bagian keuangan, admin keuangan dan 

bagian akuntansi adalah karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. 

Tabel 

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas PT LMI 

No Unsur-unsur Pengendalian 

internal pengeluaran kas 

Pengendalian Internal PT LMI S/ 

TS 

A 

1. 
Organisasi 

Fungsi penyimpanan kas 

harus terpisah dari fungsi 

akuntansi 

Fungsi penyimpanan pada PT LMI 

dilakukan oleh bagian kasa sedangkan 

fungsi pencatatan pada bagian akuntansi 

S 

2. Transaksi Penerimaan dan 

pengeluaran kas tidak boleh 

dilakukan oleh sendiri oleh 

bagian kas sejak awal sampai 

akhir. 

Pengeluaran kas melibatkan lebih dari 

satu fungsi yaitu fungsi yang 

membutuhkan dana, admin 

keuangan,bagian kasa,bagian 

akuntansi,manager keuangan dan 

general manager adm kauangan dan 

kepala galangan. 

S 

B 

1. 

Sistem Otorisasi dan 

Prosedur Pencatatan 

Pengeluaran kas harus 

mendapat otorisasi dari 

1. 

pejabat yang berwenang. 

Dokumen dalam pengeluaran kas harus 

diotorisasi manager keuagan, GM 

Manager Keuangan, Kepala Galangan. 

S 
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2. Pembukaan dan penutupan 

rekening bank harus 

mendapat persetujuan dari 

pejabat yang berwenang. 

Pembukaan dan penutupan rekening 

dalam PT LMI harus mendapat 

persetujuan dari pihak yang berwenang 

seperti direktur utama, direktur dan para 

pemegang saham. 

S 

3. Pencatatan dalam jurnal 

pengeluaran kas harus 

didasarkan atas bukti kas 

keluar yang telah mendapat 

otorisasi dari pejabat yang 

berwenang. 

Pencatatan yang dilakukan oleh bagian 

akuntansi berdasarkan bukti kas keluar 

yang di lampiri dengan dokumen 

penagihan atau pembelian yang telah 

ditanda tangani oleh bagian penerimaan 

dan diotorisasi oleh pihak-pihak yang 

berwenang. 

S 

C. Praktik Sehat   

1. Saldo kas ditangan harus 

diluindungi dari 

kemungkinan pencurian atau 

penggunaan yang tidak 

semestinya. 

Saldo kas yang ada ditangan pada PT 

LMI disimpan dalam lemari besi 

(brankas) yang berada satu ruangan 

dengan karyawan lainnya. 

TS 

    

2. Dokumen dasar dan dokumen 

pendukung transaksi harus 

pengeluaran kas harus 
dibubuhi cap “lunas” oleh  
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7. Secara periodik diadakan 

pencocokan jumlah fisik kas 

yang ada ditangan dengan 

jumlah kas menurut catatan 

Secara periodik diadakan pencocokan 

jumlah fisik tangan dengan jumlah kas 

menurut cacatan akuntansi oleh 

supervisor keuangan. 

S 

8. Kas yang ada ditangan dan 

kas yang ada diperjalanan 

diasuransikan dari kerugian 

Kas yang ada ditangan dan di perjalanan 

tidak diasuransikan oleh PT LMI 

S 

9. Kasir diasuransikan. Kasir siasuransikan oleh PTLMI. S 

10. Kasir dilengkapi dengan alat- 

alat yang mencegah 

terjadinya pencurian terhadap 

kas yang ada ditangan. 

Bagian kasa di lengkapi dengan alat 

mencegah pencurian cek almari besi 

S 

11. Semua cek harus 

dipertanggung jawabkan oleh 

bagian kasa 

Semua nomor cek dipertanggung 

jawabkan bagian kasa di book cek 

control Selain mencatat dalam book 

control bagian kasa juga membuat 

laporan harian bank. 

S 

12. Perputaran jabatan untuk 

menjaga independensi pejabat 

dalam melaksanakan 

tugasnya 

PT LMI melakukan perputaran jabatan 

dari bagian kasa (keuangan) ke bagian 

akuntansi begitupun sebaliknya. 

S 

D. 

1. 

Karyawan yang sesuai 

dengan tanggung jawabnya. 

Seleksi karyawan 

berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh pekerjaannya. 

Seleksi calon karyawan di lakukan oleh 

bagian Sumber Daya Manusia (SDM) 

disesuaikan dengan syarat-syarat yang 

ditentukan yaitu berlatar belakang 

ekonomi. 

S 

2. Pengembangan pendidikan 

karyawan sesuai dengan 

tuntutatn pekerjaannya. 

Pengembangan karyawan PT LMI 

berupa seminar dan training di lakukan 

perusahaan. 

S 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran kas PT LMI sudah efektif karena 

sudah sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu telah menjaga kekayaan perusahaan, 

telah mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dan telah dipatuhinya 

kebijakan yang diterapkan manajemen. Struktur organisasi pada PT LMI sudah baik 

karena sudah memisahkan fungsi penyimpanan dilakukan oleh bagian kasa dan 

fungsi pencatatan pada bagian akuntansi. Transaksi pengeluaran kas melibatkan 

lebih dari satu fungsi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam 
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menggunakan dokumen dalam pengeluaran kas yaitu payment request dan bunti 

kas/bank keluar harus diotorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Karyawan yang 

sesuai dengan tanggung jawabnya. Seleksi calon karyawan di lakukan oleh bagian 

Sumber Daya Manusia (SDM) disesuaikan dengan syarat-syarat yang ditentukan 

salah satunya adalah mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi, serta 

pengembangan untuk karyawannya berupa seminar dan training di lakukan 

perusahaan. Bahkan hampir semua yang dilakukan dalam pengeluaran kas sesuai 

dengan unsur-unsur pengendalian internal pengeluaran kas tetapi masih ada satu 

kekurangan dalam praktik sehat yaitu penempatan lemari besi (brankas) dan bagian 

kasa yang berada satu ruangan dengan karyawan lainnya yaitu admin keuangan, 

bagian akuntansi, supervisor keuangan dan manajer keuangan. PT LMI telah 

membuat laporan arus kas, untuk menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan 

arus kas keluar pada periode tertentu, dengan tiga klasifikasi yaitu aktivitas operasi, 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Karena semua transaksi penerimaan dan 

pengeluaran dapat ditelusuri dalam laporan arus kas perusahaan maka perusahaan 

bisa mengevaluasi kualitas laba entitas dengan baik 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, peneliti memberikan saran berikut: 

1. Bagian kasa yang bertugas menyimpan kas seharusnya ditempatkan 

diruangan yang berbeda dari karyawan lain dan hanya pihak yang 

berkepentingan yang di izinkan masuk. 

2. Bagian kasa yang berfungsi menyimpan kas selain diasuransikan kesehatan dan 

ketenagakerjaan juga harus diasuransikan kerugian, yang melindungi tertanggung 

terhadap berbagai kerugian terutama Cash In Cashier Box. Asuransi uang di 

kotak kas kasir menjamin uang Kas (baik logam maupun kertas) atau yang dapat 

disetarakan dengan kas termasuk surat-surat berharga yang berada dalam kotak 

kas kasir. 

3. Untuk efesiensi dalam pengeluaran kas kecil (tunai) maka persetujuan 

(otorisasi) dalam bukti kas keluar cukup sampai General Manajer Adm dan 

Keuangan saja 
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