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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis sistem informasi 

akuntansi terhadap pengeluaran kas  pada Perum Pegadaian Tanjungpinang apakah telah 

sesuai dengan dengan unsur sistem informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif yaitu metode menganalisa data yang mana data dikumpulkan, disusun 

dan dianalisa sehingga memberikan pemecahan tentang permasalahan yang dihadapi. 

Objek dalam penelitian ini sistem informasi akuntansi terhadap pengeluaran kas 

pada Perum Pegadaian  Tanjungpinang. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif. 

Hasil penelitian Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan oleh 

Perum pegadaian Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik. Terdapat pemisahaan 

antara fungsi penerimaan, Setiap pengeluaran kas terlebih dahulu telah mendapatkan 

persetujuan dari pihak – pihak yang berwenang, Memiliki bukti-bukti dan dokumen 

yang lengkap. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pengeluaran Kas, 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa perubahan yang 

besar dalam tatanan kehidupan masyarakat dewasa ini dan juga membawa dampak 

terhadap tingkat perekonomian suatu negara, salah satu perkembangan yang sangat 

terasa manfaatnya adalah  pada sistem komputerisasi. Perkembangan sistem 

komputerisasi memang telah mampu memicu sistem yang semakin kompleks, maka 

skala usaha baik kecil maupun besar tentunya membutuhkan otomatisasi pengolahan 

berbagai macam data. Proses pengambilan keputusan manajemen juga memerlukan 

validitas informasi yang dapat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pengolahan 

data, kondisi demikian menuntut mekanisme kerja yang mampu mendukung 

produktifitas manusia dalam mengolah informasi yang tersedia.  

Bagi suatu perusahaan, manfaat yang diperoleh dari penggunaan komputer dapat 

melebihi biaya yang dikeluarkan, hal ini wajar, karena tujuan utama perusahaan adalah 

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya serta menjamin kelangsungan usaha 

perusahaan tersebut.Dapat kita bayangkan seandainya informasi keuangan harus diolah 

dengan cara manual, mungkin perusahaan tersebut tidak akan sanggup bertahan dengan 



keadaannya tersebut. Kontrol atau pengawasan pun akan menjadi suatu pekerjaan yang 

rumit dilakukan karena detail pengawasannya terlalu banyakdan membutuhkan sumber 

daya manusia yang benar-benar memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pekerjaan 

tersebut. 

Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan non bankmerupakan 

salah satu BUMN yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum khususnya 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah sesuai dengan visi dan misi Perum Pegadaian 

yaitu bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam 

perekonomian, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan pada prinsip 

pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 

pedoman operasionalnya yaitu Peraturan Pemerintah no.103 tahun 2000 yang mengatur 

tentang Perum Pegadaian.Pegadaian juga merupakan sebuah perusahaan yang 

mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan dengan harapan 

semakin besar kredit yang disalurkan semakin besar pula margin laba yang diperoleh. 

Kelembagaan pegadaian termasuk unik (Sethyon, 2002:13) dalam Purba (2008). 

Keunikan ini tercermin dari produknya, tidak ada lembaga kredit lain yang mau  

memberikan kredit Rp 5.000,-. Lembaga kredit lain pasti menganggap jumlah kredit itu 

tidak efisien. Disamping itu tidak ada lembaga kredit yang bisa menerima barang 

jaminan mulai dari kain, sarung, gerabah, barang elektronik, peralatan rumah tangga, 

dan barang bergerak lainnya.Penerimaaan barang jaminan seperti ini secara ekonomis 

kurang efisien karena memerlukan biaya investasi gudang yang besar dan pemeliharaan 

barang jaminan yang cukup melelahkan. 

Keunikan lainnya tercermin juga pada pelayanannya yang cepat dan 

manusiawi.Prosedurnya yang sangat sederhana tidak memerlukan administrasi yang 

menyulitkan, kemudahan ini sengaja di kemas, disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

kecil.Perhatiannya pada masyarakat kecil telah menjiwai segala aspek 

kebijakannya.Meskipun biaya kredit yang kecil jauh lebih besar, pegadaian tetap 

menetapkan tarif sewa  modal yang lebih kecil daripada kredit yang lebih kecildisini 

tercermin bahwa pegadaian sebagai jembatan untuk membantu lapisan masyarakat yang 

kurang mampu. 

Sistem dan prosedur serta program aplikasi pada setiap perum pegadaian di 

seluruh Indonesia adalah seragam, karena telah dirancang oleh programmer dari pusat 

teknologi Perum Pegadaian yang berpusat di Jakarta.Program atau aplikasi yang 

digunakan perum Pegadaian disebut dengan Intans (Integrated Information And 

Networking System Of Pegadaian), merupakan salah satu produk perangkat lunak 

aplikasi online yang membantu semua proses bisnis dan transaksi yang ada di Perum 

Pegadaian.Dimana pimpinan dan bagian tata usaha mempunyai otorisasi penuh 

sehingga dapat mengakses semua informasi dengan menggunakan password, sedangkan 

kasir dan penaksir hanya dapat mengakses sebatas ruang lingkup kebutuhan bagiannya 

saja. 

Sistem pengendalian intern merupakan aspek terpenting dalam sistem informasi 

akuntansi suatu perusahaan.Sistem pengendalian intern menyarankan tindakan–tindakan 

yang harus di ambil oleh manajemen untuk mengatur dan menggerakkan aktivitas–

aktivitas perusahaan terutama aktivitas pengeluaran dan penerimaan kas.Setiap aktivitas 

perusahaan terutama yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan kas perlu 

dikelola dengan baik dan dengan perencanaan yang matang. 



LANDASAN TEORI 

 

Sistem Informasi Akuntansi 

 

Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam 

Puspitawati dan Anggadini, (2011; 14) sebagai berikut: “Sistem informasi adalah suatu 

sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu 

organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan.” 

 

Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 

Unsur-unsur sistem informasi menurut Kosasih (2007; 24), sebagai berikut: 

1. Sumber daya manusia 

2. Peralatan 

3. Formulir 

4. Prosedur 

5. Catatan 

6. Laporan Keuangan 

 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

 

Sistem akuntansi pengeluaran kas memproses pembayaran berbagai kewajiban 

yang timbul dari sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk 

memastikan bahwa kreditor yang valid menerima jumlah terutang yang benar ketika 

kewajiban jatuh tempo. Jika sistem tersebut melakukan pembayaran lebih awal, 

perusahaan akan melepas penghasilan dari bunga yang seharusnya didapat atas dana 

tersebut. Akan tetapi, jika kewajiban terlambat dibayar, perusahaan akan kehilangan 

diskon pembelian atau dapat merusak peringkat kreditnya. Menurut James. A Hall ( 

2006 ; 330 ), sistem ini terdiri atas tiga proses: 

1.  Proses utang usaha meninjau file utang usaha mengenai berbagai dokumen yang 

jatuh tempo dan mengotorisasi proses pengeluaran kas untuk melakukan 

pembayaran. 

2.  Proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek ke para 

pemasok.Salinan dari berbagai cek tersebut akan dikembalikan ke bagian utang 

usaha sebagai bukti bahwa kewajiban telah dibayar dan akun utang usaha akan 

diperbarui untuk menyingkirkan kewajiban tersebut. 

3.  Pada akhir periode, baik proses pengeluaran kas maupun utang usaha mengirim 

informasi ringkasan ke buku besar. Informasi tersebut direkonsiliasi dan dicatat ke 

akun pengendali kas serta utang usaha. 

 

Siklus Transaksi Akuntansi 

 

Siklus akuntansi secara garis besar menggambarkan proses pengidentifikasian 

bukti transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum (posting jurnal ke general 



ledger),pengelompokan bukti-bukti transaksi ke dalam golongan transaksi yang sama ke 

dalam buku besar (ledger), meringkas bukti transaksi ke dalam neraca saldo (trial 

balance), melakukan penyesuaian (adjustment), membuat kertas kerja (work sheet), dan 

membuat laporan keuangan (financial statement). 

 

 

 

Gambar 2.4.1 

Siklus Akuntansi 

 

Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.5.1 

Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Rina 

Silalahi, 

Universitas 

Sumatera 

Utara, 2008 

Analisis Terhadap 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Penjualan dan 

Penerimaan Kas 

pada PT Trubus 

Media Swadaya 

Medan 

a. Sistem informasi akuntansi pada PT Trubus Media 

Swadaya Medan merupakan prosedur yang saling 

berhubungan untuk menjamin adanya perlakuan yang 

seragam atas seluruh transaksi maupun kegiatan dalam 

perusahaan. 

b. Adanya pembagian tugas dan wewenang pada setiap 

bagian. 

c. Penerapan SIA pada PT Trubus Media Swadaya Medan 

dapat memberikan informasi bagi pimpinan perusahaan. 

2. Ida Ayu 

Rosita, 

Universitas 

Negeri 

Semarang, 

2005 

Sistem Akuntansi 

Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas 

pada PT. Pelayaran 

Indonesia Cabang 

Semarang 

a. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas adalah Buku Kas. Buku 

Kas ini terdapat dalam program General Ledger komputer 

b. Baik dalam sistem penerimaan kas, maupun sistem 

pengeluaran kas, tidak ada Fungsi Pemeriksaan Intern 

terhadap saldo kas. Tetapi yang berfungsi sebagai bagian 

ini adalah Kepala Cabang. 

3. Eka Agus 

Fiyanti, 

Universitas 

Maritim 

Raja Ali 

Haji 

(UMRAH), 

2012 

Analisis Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi Pada 

Siklus Pendapatan 

dan Pengeluaran 

Kas 

a. Sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan di 

PT. Bintan Colombia sesuai dengan unsur sistem informasi 

akuntansi pada unsur sumber daya manusia, peralatan, 

catatan dan laporan keuangan, sedangkan unsur formulir 

dan prosedur belum sesuai. 

b. sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran kas 

di PT. Bintan Colombia sesuai dengan unsur SIA pada 

unsur sumber daya manusia, peralatan, catatan dan laporan 

keuangan sedangkan untuk unsur formulir dan prosedur 

belum sesuai. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini sistem informasi akuntansi terhadap pengeluaran kas 

pada Perum Pegadaian  Tanjungpinang. 

 

Jenis Data 

 

Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu data yang berisikan keterangan-keterangan dari sumber-sumber yang 

ada pada perusahaan yang diteliti serta teori-teori tentang permasalahan yang akan 

diangkat serta berupa gambaran umum tentang perusahaan. 

 

Sumber Data 

 

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.  Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung serta hasil 

wawancara yang memerlukan pengolahan lebih lanjut yang penulis lakukan pada 

perusahaan Pegadaian. 

b.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang 

sudah jadi dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut yang berupa publikasi, 

maupun data perusahaan sendiri antara lain sistem informasi akuntansi 

pengeluaran kas, sejarah serta struktur perusahaan. 

 

4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara 

langsung perusahaan yang ingin diteliti. Sedangkan instrumen yang digunakan  untuk 

memperoleh data antara lain: 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan survey secara 

langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh data 

primer dilakukan dengan cara: 

a.  Observasi  

Yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan di lapangan 

terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini Perum Pegadaian 

Tanjungpinang. 

b.  Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang ada di perusahaan 

yang berwenang untuk memberikan data yang diperlukan yang meliputi 

kepala bagian keuangan, kasir dan pihak lain yang berhubungan dengan data 

yang dibutuhkan. 

2.  Dokumentasi 

Yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan mempelajari teori-teori 

yang bersumber dari buku-buku pustaka dan beberapa literaturyang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 



Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu metode menganalisa data yang mana data dikumpulkan, disusun dan dianalisa 

sehingga memberikan pemecahan tentang permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini 

penulis ingin mengetahui tentang analisis sistem informasi akuntansi terhadap 

pengeluaran kas pada Perum Pegadaian Tanjungpinang apakah sudah sesuai dengan 

unsur sistem informasi akuntansi. 

Tabel 3.5.1 

Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

 

No Unsur-unsur sistem informasi akuntansi 

1. Sumber Daya Manusia 

2. Peralatan 

3. Formulir 

4. Prosedur 

5. Catatan 

6. Laporan Keuangan 

Sumber: Kosasih 

Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan (2007) 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Perusahaan 

 

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian 

sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus 

memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian 

dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan 

Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, 

yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan 

PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan 

PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktur Organisasi Perum Pegadaian 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

 
Sumber: www.pegadaian.co.id 

Struktur Organisasi Perum Pegadaian 

 

Unsur Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Pengeluaran Kas Di Perum 

Pegadaian Tanjungpinang 

 

1 Sumber Daya Manusia 

2 Peralatan 

3 Formulir  

 

Prosedur 

 

Pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan 

pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk 

kegiatan umum perusahaan, Mulyadi (2008; 543).“ Kas dan Bank adalah uang tunai 

yang dimiliki perusahaan baik yang ada dalam perusahaan maupun yang disimpan di 

bank”. Tujuan perusahaan menyimpan uang tunai antara lain untuk transaksi sehari-hari, 

misalnya untuk pemberian kredit, pembayaran gaji, biaya transportasi dan untuk 

berjaga-jaga bila ada kepentingan yang tidak terduga (misalnya untuk jamuan tamu, 

ganti rugi karena barang jaminan milik nasabah hilang atau rusak). 



a.  Nasabahmemulai transaksi dan bagian kasa membuat faktur rangkap 2. Dimana 

rangkap 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembaran 2 disimpan sebagai 

arsip. 

b.  Bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari bagian kasir, berdasar dari 

faktur tersebut bagian pembayaran membuat Surat Permintaan Pengeluaran Kas 

(SPPK) sebanyak 2 rangkap.Lembaran 1 dikirim ke manajer dan lembaran 2 

disimpan sebagai arsip. 

c.  Manajer menerima lembaran 1 SPPK dan setelah mempelajarinya manajer akan 

menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui tersebut 

ke bagian pemegang kas. 

d.  Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui, berdasarkan SPPK 

yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat Bukti Kas Keluar 

(BKK) rangkap 3. Lembaran 1 dikirimkan ke bagian pembayaran beserta 

uangnya, lembaran 2 dikirimkan ke bagian akuntansi/ pencatatan dan lembaran 3 

disimpan sebagai arsip. 

e.  Bagian pembayaran menerima BKK lembaran 1 beserta uang dan selanjutnya 

bagian pembayaran melakukan pembayaran ke nasabah. 

f.  Nasabah menerima pembayaran dari bagian pembayaran dan selanjutnya 

berdasarkan pembayaran tersebut. 

g.  Bagian pembayaran menerima SPP lembaran 1 dan selanjutnya membuat Laporan 

Pembayaran (LP) rangkap 2. Lembaran 1 dikirimkan ke bagian 

akuntansi/pencatatan dan lembaran 2 disimpan sebagai arsip. 

h.  Berdasarkan Bukti Kas Keluar (BKK) lembaran 2 dari bagian pemegang kas dan 

Laporan Pembayaran (LP) lembaran 1 dari bagian pembayaran, bagian 

akuntansi/pencatatan membuat Laporan Pengeluaran Kas (LPK) rangkap 2. 

Dimana lembaran 1 dikirimkan lagi ke manajer danlembaran 2 disimpan sebagai 

arsip.Berikut bagan alir prosedur pengeluaran kas pada Perum Pegadaian 

Tanjungpinang. 
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Gambar 4.3.4.1 

Sumber : Perum Pegadaian Tanjungpinang 

 

Catatan 

 

Perum Pegadaian telah menerapkan catatan akuntansi yang memadai dalam setiap 

pemrosesan pengeluaran kasnya serta sesuai dengan teori pencatatan akuntansi dalam 

unsur sistem informasi akuntansi 



Menurut Mulyadi (2008) dalam siklus pengeluaran kas, catatan yang digunakan 

antara lain, yaitu : 

1.  Jurnal Pengeluaran Kas (cash disbursement journal) 

Untuk mencatat pembelian digunakan jurnal pembelian, sedangkan untuk 

pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas dan dokumen sumber yang 

digunakan sebagai dasar dalam pencatatan pengeluaran kas adalah faktur dari 

pemasok yang telah di cap lunas oleh bagian pembayaran atau kas. 

2.  Register Cek (check register) 

Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, untuk mencatat transaksi 

pembelian digunakan 2 jurnal, register bukti kas keluar dan register cek. Register 

bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register 

cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek, register cek juga 

digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar 

para nasabah perusahaan atau pihak lainnya. 

3.  Jurnal pengeluaran dana kas kecil (Petty cash disbursement journal) 

Untuk pencatatan pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus, jurnal ini 

difungsikan juga sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat 

pengeluaran dana kas kecil. 

Sedangkan komponen sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2008), yaitu 

perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur dan jaringan, dan ada 

juga pengelompokan lainnya dari komponen tersebut antara lain, data, orang-orang, 

aktivitas, jaringan, dan teknologi. 

 

Laporan Keuangan 

  

Pada Perum Pegadaian laporan keuangan yang digunakan sudah sesuai dengan 

unsur sistem informasi akuntansi karena perusahaan Perum Pegadaian menggunakan 

laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, 

ikhtisar laba ditahan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. Laporan keuangan di buat per 31 Desember. 

 

Pengertian Pengeluaran Kas 

Pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan 

pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk 

kegiatan umum perusahaan, Mulyadi (2008).Kas dan Bank adalah uang tunai yang 

dimiliki perusahaan baik yang ada dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. 

Tujuan perusahaan menyimpan uang tunai antara lain untuk transaksi sehari-hari, 

misalnya untuk pemberian kredit, pembayaran gaji, biaya transportasi dan untuk 

berjaga-jaga bila ada kepentingan yang tidak terduga (misalnya untuk jamuan tamu, 

ganti rugi karena barang jaminan milik nasabah hilang atau rusak). 

Prosedur pengendalian dan pengelolaan kas pada perum pegadaian secara umum 

dibagi sesuai tingkatan, yaitu tingkat Kantor Cabang, Kantor Daerah dan pada tingkat 

Kantor Pusat.  Prosedur pengendalian dan pengelolaan kas pada ketiga tingkatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pada Kantor Cabang 

a. Pemenuhan modal kerja dari kantor pusat tidak langsung dialokasikan ke 



cabang, melainkan dialokasikan melalui kantor daerah/wilayah untuk 

didistribusikan sesuai dengan kebutuhan setiap cabang. 

b. Kantor cabang mengajukan permintaan modal kerja ke kantor 

daerah/wilayah secara berkala yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan 

rutin maupun operasional. 

c. Apabila terdapat kelebihan dana, pada kantor cabang langsung ditransfer ke 

kantor daerah/wilayah 

2.  Pada Kantor Daerah/Wilayah 

a. Diadakan kerja sama khusus dengan bank yang mempunyai cabang paling 

banyak dan tersebar di seluruh Indonesia dalam pemenuhan modal kerja, 

yaitu Bank Rakyat Indonesia. 

b. Setiap kantor daerah membuka rekening di BRI dan Direktur Keuangan 

perum pegadaian membuka rekening di BRI Jakarta vang merupakan 

rekening induk, yang dapat didebitur (dikurangi) maupun dikreditur 

(ditambah) oleh daerah.  

c. Menetapkan saldo maksimum uang yang dapat ditahan di kantor-kantor 

daerah, dengan adanya ketetapan ini bagi kantor daerah yang pada suatu 

saat saldonya melebihi dari maksimum yang telah ditetapkan, kecuali akan 

dipergunakan dalam waktu dekat, harus mengirimkan/mentransfer kelebihan 

saldonya ke rekening direktur keuangan kantor pusat perum pegadaian di 

Jakarta melalui Bank Rakyat Indonesia. 

d. Sebaliknya bila kantor-kantor daerah pada suatu saat memerlukan tambahan 

uang untuk memenuhi kewajibannya, dapat langsung meminta / mengambil 

dari BRI setempat atas beban rekening direktur keuangan kantor pusat 

perum pegadaian di BRI Jakarta (rekening induk). 

3.   Pada Kantor Pusat Perum Pegadaian 

Direktur Keuangan membuka rekening di BRI untuk memudahkan di dalam 

melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja serta kantor cabang. 

Sistem pengelolaan dana kas kantor cabang dirancang secara cermat dengan 

memperhitungkan jumlah kas yang diperlukan berdasarkan kebutuhan operasional 

cabang dan juga berpedoman pada saldo kas dan bank minimum yang telah 

ditentukan oleh kantor daerah/wilayah. Dengan demikian, kantor cabang dapat 

mengoptimalkan dana kas dengan mengurangi jumlah dana kas yang menganggur 

dan menghindari kondisi illikuid. Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam 

mengoptimalkan dana kas perusahaan, yaitu : 

1.  Mempercepat Penagihan 

Prosedur penerimaan kas tidak semata-mata hanya untuk mencatat dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan yang berasal dari piutang 

perusahaan. Penyusunan prosedur untuk menunjang pengendalian dana kas. 

sehingga tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Pengendalian tersebut 

dilakukan dengan melakukan penagihan atas piutang-piutang yang  telah 

jatuh tempo. 

2.  Pengaturan Aliran Dana Kas (cash fund) Pada Kantor  Cabang  Perum 

Pegadaian 

Perum Pegadaian Kantor Cabang Tanjungpinang dalam menentukan 

besarnya dana kas (cash fund) dilakukan dengan mengikuti anggaran kas 



(cash budget) yang telah ditetapkan. Pengajuan kebutuhan dana kas (cash 

fund) dituangkan dalam suatu rancangan anggaran kas (cash budget) yang 

diajukan ke kantor daerah/wilayah. Persetujuan terhadap suatu rancangan 

anggaran kas (cash budget) ditentukan dengan mempertimbangkan aliran 

kas (cash flow) serta memperhatikan kebutuhan kas cabang sehari-hari. 

3.  PembentukanDanaKas Kecil (petty cash fund) Pada Kantor Cabang 

Pembayaran kas dan pencatatan pengeluaran kas dilakukan berdasarkan 

persetujuan dari pejabat yang berwenang atas cek / uang yang akan 

dibayarkan kepada kreditur.  Sistem kas kecil dilaksanakan pada Perum 

Pegadaian dengan tujuan untuk memudahkan di dalam memenuhi 

kewajibannya untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan sehari-

hari. Saldo dana kas kecil (petty cash fund) jumlahnya selalu tetap, kecuali 

menurut pertimbangan perlu diubah. Pengurangan dan penambahan saldo 

dana kas kecil (petty cash fund) dilakukan oleh Manajer Cabang dengan 

memperhatikan kebutuhan kas harian. Mempertanggungjawabkan atas 

pemakaian dana kas kecil (petty cash fund) dilakukan pemakai dengan 

melampirkan bukti-bukti pendukung dalam batas waktu tertentu yang telah 

ditetapkan perusahaan. Pemakaian dana kas kecil (petty cash fund) tersebut 

pada umumnya digunakan untuk pembayaran honorarium, perjalanan dinas, 

gaji pegawai dan lain-lain dalam jumlah yang kecil. Pengisian dana kas 

kecil (petty cash fund) dilakukan, jika jumlah saldo kas telah sesuai dengan 

saldo minimal yang telah ditetapkan. Penggantian dana kas kecil (petty cash 

fund) dilakukan dengan menarik dana kas yang berada di bank sebesar dana 

kas kecil (petty cash fund) yang telah terpakai. Pengisian kembali kas kecil 

diajukan pemegang dana kas kecil (petty cash fund) kepada Manajer 

Cabang, Soemarso, (2009;313). 

 

Siklus Pengeluaran Kas 

 

Terdapat 3 departemen / bagian dalam sistem pengeluaran kas : 

1. Bagian Utang Usaha 

Proses pengeluaran kas dimulai dalam bagian utang usaha. Staf administrasi 

bagian utang usaha meninjau file voucher utang terbuka atau utang usaha untuk 

melihat berbagai dokumen yang jatuh tempo setiap item dan mengirim voucher 

serta dokumen pendukungnya kebagian pengeluaran kas. Petugas utang dagang 

mendebit akun pemasok di buku besar pembantu utang dagang dan mengirim 

rangkuman akun ke departemen buku besar. 

 

2. Bagian Pengeluaran Kas 

Menerima paket voucher dan meninjau  berbagai dokumen untuk melihat 

kelengkapan dan akurasi administratifnya. Untuk tiap pengeluaran, staf 

administrasi tersebut membuat cek tiga salinan dan mencatat nomor cek, jumlah 

uangnya, nomor voucher serta data lain yang terkait dalam daftar cek, yang juga 

disebut sebagai jurnal pengeluaran kas. Cek dan dokumen pendukung lainnya 

tersebut dikirim ke bagian pengeluaran kas untuk ditandatangani, satu bagian ke 

pemasok untuk kemungkinan adanya negoisiasi harga. 



3. Bagian Buku Besar 

Menerima voucher journal pengeluaran kas dan ikhtisar akun dari bagian utang 

usaha. Mencatat ke akun pengendali utang usaha dan akun kas dalam buku besar 

serta merekonsiliasi akun pengendali utang usaha dengan ikhtisar buku besar 

pembantu utang usaha. 

 

Berikut ini adalah siklus pengeluaran kas yang tidak bisa dilepaskan dari fungsi 

aktivitas pengendalian internal: 

 

Aktivitas Pengendalian Sistem Pengeluaran Kas 

Otorisasi transaksi Bagian utang usaha mengotorisasi 

pembayaran 

Pemisahan pekerjaan Pisahkan bagian buku besar pembantu 

utang usaha, pengeluaran kas dan buku 

besar 

Supervisi 

Catatan akuntansi 

 

File voucher utang, buku pembantu utang 

usaha, jurnal pengeluaran kas, akun kas 

di buku besar 

Akses Keamanan yang memadai atas kas. 

Batasi akses ke berbagai catatan 

akuntansi di atas. 

Verifikasi independen Peninjauan akhir oleh bagian 

pengeluaran kas. Rekonsiliasi 

keseluruhan oleh bagian buku besar. 

Rekonsiliasi bank secara berkala oleh 

kontroller. 

Gambar 4.5.1 

 

PembahasanAnalisis Sistem informasi AkuntansiTerhadap Pengeluaran Kas Pada 

Perum Pegadaian Tanjungpinang 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat 

bahwa sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran kas pada Perum Pegadaian 

sesuai dengan unsur sistem informasi akuntansi yang terdiri dari: 

1 Sumber Daya Manusia 

2 Peralatan 

3 Formulir 

4 Prosedur 

5 Catatan 

6 Laporan Keuangan  

7 Pemisahan Fungsi Sistem Informasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas 

8 Sistem Pengendalian Intern di Cabang Perum Pegadaian 

   

 

 



Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

 

Melihat betapa pentingnya penerimaan kas bagi perusahaan, maka perusahaan 

harus membuat sistem penerimaan kas supaya tidah terjadi penyelewengan atau 

meminimalkan potensi penyelewengan. Perum pegadaian Tanjungpinang memiliki 

sumber utama penerimaan kas yang berasal dari penerimaan uang tunai dan transfer dari 

kantor pusat. Di dalam system penerimaan kas yang efektif harus ada hal – hal yang 

berikut : 

1. Tanggung jawab atas penerimaan kas dilimpahkan pada satu orang 

2. Pemisahaan tugas antara yang mencatat dan yang menerima kas 

3. Semua uang kas yang diterima langsung disetorkan ke bank 

4. Adanya perputaran (rotasi) yang melakukan penerimaan kas 

Dengan menggunakan formulir seperti bukti penerimaan kas dan buku harian 

Perum pegadaian Tanjungpinang mencatat, menganalisa dan melaporkan penerimaan 

kas. Dokumen – dokumen tersebut diberi nomor, di tanda tangani dan di cek setiap 

harinya melalui laporan harian kas. 

Setelah diadakan perbandingan antara teori dengan penerapannya di perusahaan, 

maka menurut penulis bahwa sistem informasi penerimaan kas yang di terapkan Perum 

pegadaian Tanjungpinang sudah efektif dan memadai. Hal ini jelas terihat dari 

diadakannya pemisahaan fungsi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas sehingga 

akan terjadi saling mengecek di antara fungsi – fungsi yang terlibat. 

 

Sistem Informasi Pengeluaran Kas 

 

Pengeluaran kas tidak dapat dilakukan sembarang saja karena merupakan suatu 

keharusan bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Pengeluaran kas pada 

Perum pegadaian Tanjungpinang seperti pembelian pengadaan barang/jasa, penyetoran 

ke kantor pusat dan lain sebagainya. Hal – hal yang harus tercakup dalam system 

pengeluaran kas sebagai berikut : 

1. Cek yang ditarik harus sesuai dengan nomor urutnya. 

2. Cek yang ditarik harus ditandatangani oleh beberapa orang. 

3. Bukti pendukung dalam pembayaran harus ada. 

4. Faktur yang telah dibayar diberi tanda lunas. 

5. Harus dilakukan rotasi kerja atau diwajibkan cuti bagi mereka yang melakukan 

pembayaran. 

Jika terjadi pengeluaran kas pada Perum pegadaian Tanjungpinang diberikan cek 

yang telah di tanda tangani oleh minimal dua orang pejabat berwenang. Pencatatan dan 

penganalisaan terhadap pengeluaran kas juga telah dilakukan dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yaitu bukti setoran , kwitansi/ bukti pengeluaran dan analisa kas dan 

bank. Metode pengeluaran kas yang dianut perusahaan adalah dengan menggunakan cek 

dan kas/tunai. Selain pengeluaran cek perusahaan juga menggunakan dana kas kecil 

yang dipegang oleh salah satu staf perbendaharaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dan dengan membandingkannya dengan teori, maka 

menurut penulis sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan oleh 

Perum pegadaian Tanjungpinang telah berjalan dengan baik. Karena perusahaan telah 



menetapkan prosedur yang jelas. Yang membantu perusahaan dalam mengelola asset 

kekayaana berupa kas adalah perusahaan memiliki pengendalian intern. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan pengamatan yang 

penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan oleh Perum 

pegadaian Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai oleh : 

1. Terdapat pemisahaan antara fungsi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran 

kas yang dipisahkan dengan memberikan fungsi tersebut pada jabatan yang 

berbeda dengan orang yang berbeda 

2. Setiap pengeluaran kas terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari pihak 

– pihak yang berwenang 

3. Memiliki bukti-bukti dan dokumen yang lengkap, adanya perhitungan fisik atas 

saldo kas yang dilakukan secara mendadak maupun berkala ke bagian – bagian 

yang berhubungan dengan kas perusahaan. 

 

SARAN 

 

1. Sebaiknya dalam pengeluaran kas, baik dengan kas kecil maupun cek diadakan 

pembagian tugas yang jelas antara fungsi kas dan fungsi akuntansi. Dimana fungsi 

kas bertanggungjawab terhadap semua hal yang berkenaan dengan penerimaan 

dan pengeluaran kas, sedangkan fungsi akuntansi yang membuat jurnalnya, hal ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud) yang dapat dilakukan 

oleh karyawan Perum Pegadaian. 

2. Sebaiknya pengeluaran kas yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak – 

pihak berwenang memiliki bukti – bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. 

3.  Sebaiknya Perum Pegadaian menggunakan mesin kas register guna memperlancar 

fungsi kas yang ditangani oleh bagian kasir dalam melakukan transaksi 

pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan. Sehingga jika dilakukan perhitungan 

tidak dilakukan secara mendadak dan tersistematis. 
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