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SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA
PT. NINDYA KARYA CABANG MEDAN

Ivana Nina Esterlin Barus
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

PT Nindya Karya Cabang Medan adalah sebuah perusahaan kontrak konstruksi
melakukan usaha jasa konstruksi (konsultan) maupun jasa pelaksanaan (kontraktor).
Penjualan yang dilakukan PT Nindya Karya Cabang Medan adalah penjualan tunai,
dimana penjualan tunainya adalah penjualan tunai bertahap artinya hasil penjualan yang
dilakukan dapat diterima setelah prestasi penyelesaian proyek tercapai. Adapun masalah
yang dihadapi perusahaan adalah sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada
tahun 2005 belum memadai, sehingga dimungkinkan penyelewengan kas dari hasil
penjualan. Dari hasil hipotesis terhadap PT Nindya Karya Cabang Medan atas sistem
akuntansi penjualan dan penerimaan kas didapati bahwa: (1) Otorisasi penagihan kas
atas selesainya proyek tidak disesuaikan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan proyek,
(2) Bagian penagihan kas tidak segera menyerahkan kas kepada bagian keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka disimpulkan (1) Bagian penagihan kas
perusahaan melakukan kesalahan pencatatan perhitungan penagihan kas pada bulan
Desember 2005, sehingga yang ditagih dari klien lebih besar dari yang seharusnya, (2)
Bagian penagihan kas sering tidak langsung menyetorkan kas yang ditagih dari klien
kepada petugas bagian keuangan. Hal ini menyalahi administrasi prosedur penagihan
kas. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat dan dalam usaha mengatasi masalah sistem
penjualan dan penerimaan kas pada perusahaan yang diteliti maka dikemukakan saran
sebagai berikut: (1) Sebaiknya perusahaan perlu membentuk bagian yang khusus
mengecek ketelitian data laporan proyek dengan persentase penyelesaian yang
sebenarnya (2) Perusahaan perlu mengawasi pekerjaan dari fungsi penagih kas,
sehingga apabila kas telah ditagih segera diserahkan kepada bagian keuangan dan
selanjutnya disimpan ke bank atau dalam brankas.

Kata kunci : Sistem akuntansi penjualan, sistem akuntansi penerimaan kas dan metode
persentase penyelesaian kontrak

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang
menjalankan operasinya tidak akan
terlepas dari berbagai masalah. Salah
satu dari masalah tersebut adalah sistem
informasi yang mempunyai faktor yang
sangat menentukan terhadap maju
mundurnya perusahaan. Tanpa sistem
informasi, suatu organisasi akan
mengalami kesulitan dalam
merencanakan,mengkoordinasikan dan

mengawasi berbagai aktivitas yang ada.
Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem
akuntansi yang dapat menghasilkan
informasi yang baik. Untuk mencegah
terjadinya kecurangan, kesalahan dan
segala bentuk penyelewengan yang lain
yang mungkin dilakukan oleh karyawan
dalam perusahaan, maka sangatlah perlu
merancang suatu sistem akuntansi yang
baik atas seluruh aktivitas perusahaan
termasuk penjualan dan penerimaan
kas.
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Luas dan Tujuan Penelitian:
(1) Untuk mempelajari dan menilai
apakah sistem akuntansi dan prosedur
penjualan dan penerimaan kas pada PT
Nindya Karya Cabang Medan telah
diterapkan dengan baik, (2) Untuk
mengetahui sebab-sebab timbulnya
masalah dalam bidang penjualan dan
penerimaan kas dalam perusahaan,
sehingga melalui penelitian secara
teoritis dan penelitian lapangan
diharapkan hasil penelitiannya nantinya
lebih tepat dan akurat sehingga dapat
membantu pimpinan perusahaan,
sehingga tidak mengalami kesulitan
dalam mengatasi masalah yang dihadapi

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi
Akuntansi, menurut Jay M Smith adalah
suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah
menyediakan informasi kuantitatif,
terutama yang bersifat keuangan,tentang
satuan-satuan ekonomis yang dapat
bermanfaat dalam pengambilan
keputusan ekonomis dalam menetapkan
pilihan-pilihan yang logis diantara
berbagai tindakan alternatif.

Pengertian Sistem Akuntansi
dan Fungsi Sistem Akuntansi yang
diungkapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia adalah sebagai berikut:
Sistem akuntansi terdiri dari metode dan
catatan yang dibangun untuk mencatat,
mengolah, meringkas dan melaporkan
transaksi entitas (termasuk peristiwa
dan keadaan) dan untuk
menyelenggarakan akuntanbilitas
terhadap aktiva, utang, ekuitas yang
bersangkutan. Fungsi umum
penyusunan sistem akuntansi yaitu: (1)
Menyampaikan informasi yang
dibutuhkan oleh semua tingkatan
manajemen,pemilik atau pemegang
saham secara tepat dan cepat, (2)
Menyediakan informasi yang
diperlukan oleh pihak luar perpajakan,
bank atau kreditur dan lembaga-

lembaga lainnya yang berkaitan dengan
perusahaan, (3) Menyempurnakan
kontrol melalui organisasi, prosedur-
prosedur dan cara-cara lain untuk
mengamankan harta kekayaan
perusahaan, (4) Mengurangi biaya
penyelenggaran administrasi ke tingkat
yang lebih rendah daripada nilai
manfaatnya.

Unsur-Unsur Sistem Akuntansi
yaitu: (1) Bukti,merupakan unsur pokok
dalam sistem akuntansi dimana suatu
transaksi disimpan saat terjadinya, (2)
Catatan, (3) Laporan.

Sistem Akuntansi Penjualan
terdiri dari: (1) Sistem Penjualan
Tunai. Penjualan tunai dilaksanakan
oleh perusahaan dengan cara
mewajibkan pembeli melakukan
pembayaran harga barang lebih dahulu
sebelum barang diserahkan oleh
perusahaan kepada pembeli. Bagian
yang terkait dalam prosedur penjualan
tunai yaitu: (a) Fungsi penjualan, (b)
Fungsi kas, (c) Fungsi gudang, (d)
Fungsi pengiriman, (e) Fungsi
Akuntansi. Untuk melaksanakan
transaksi penjualan tunai,dibutuhkan
beberapa catatan akuntansi sebagai
berikut: (a) Jurnal penjualan, (b) Jurnal
penerimaan kas, (c) Jurnal umum, (d)
Kartu gudang. (2) Sistem Penjualan
Kredit. Penjualan kredit merupakan
suatu cara dimana barang dikirimkan
sesuai dengan order pembeli sebelum
pembeli membayar dan selama masa itu
perusahaan mempunyai piutang dari
pembeli. Dokumen yang digunakan
dalam sistem penjualan kredit yaitu: (a)
Surat order pengiriman, (b) Faktur
penjualan, (c) Rekapitulasi harga pokok
penjualan, (d) Bukti memorial. Adapun
catatan-catatan yang digunakan dengan
penjualan kredit adalah: (a) Jurnal
penjualan, (b) Kartu piutang, (c) Kartu
persediaan, (d) Kartu gudang, (e) Jurnal
umum
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Penerimaan kas di perusahaan
umumnya berasal dari penjualan tunai
dan pelunasan piutang. Dokumen yang
digunakan dalam penerimaan kas adalah
surat pemberitahuan, daftar surat
pemberitahuan, bukti setor bank dan
kuitansi. Catatan-catatan yang
diperlukan untuk sistem penerimaan kas
adalah jurnal penerimaan kas dan buku
besar piutang.

Prosedur Penjualan dan Penerimaan
Kas

Prosedur penjualan tunai: (a)
Prosedur order penjualan, (b) Prosedur
penerimaan kas, (c) Prosedur
penyerahan barang, (d) Prosedur
penyetoran kas ke bank, (e) Prosedur
pencatatan penerimaan kas, (f) Prosedur
pencatatan harga pokok penjualan.

Prosedur penjualan kredit
merupakan prosedur akuntansi untuk
mencatat timbulnya piutang sehingga
hanya melibatkan bagian piutang
(walaupun bagian buku besar dan jurnal
selalu terkait dalam prosedur akuntansi
lainnya). Dalam prosedur penjualan
kredit,bagian-bagian yang terkait dalam
prosedur tersebut adalah; bagian
pesanan penjualan,bagian kredit,bagian
gudang,bagian pengiriman,bagian
billing (pembuatan faktur atau
penagihan).

Fungsi yang terkait dalam
prosedur penerimaan kas adalah bagian:
(a) Piutang, (b) Penagihan, (c) Kasa, (d)
Akuntansi.

Hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah : (1) Otorisasi
penagihan kas atas selesainya proyek
tidak disesuaikan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan proyek (2)
Bagian penagihan kas tidak segera
menyerahkan kas kepada bagian
keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada PT.
Nindya Karya Cabang Medan. Adapun
jenis penelitian yang dilakukan oleh
Peneliti adalah bersifat deskriptif
kualitatif.

Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: (1) metode
analisis deskriptif, dimaksudkan untuk
menguraikan, mengklasifikasi,
menentukan dan menginterpretasikan
data, sehingga data tersebut dapat
memberikan gambaran yang objektif
tentang hasil penelitian yang digunakan
untuk mengambil suatu kesimpulan
yang berlaku umum; (2) metode analisis
komparatif, dimaksudkan untuk
membandingkan teori-teori dengan
kenyataan yang meliputi objek yang
diteliti dan dari hasil perbandingan
ditarik kesimpulan sebagai dasar untuk
memberi saran untuk mengatasi
permasalahan.

Penelitian yang dilakukan oleh
Peneliti adalah melihat sesuatu yang
terjadi dalam PT. Nindya Karya Cabang
Medan yakni masalah penjualan dan
penerimaan kas yang dilakukan
perusahaan tersebut. Untuk mendapat
data dan informasi dalam rangka
merampung pembahasan mengenai
sistem akuntansi penjualan dan
penerimaan kas yaitu melalui: (a)
penelitian kepustakaan (library
research), berdasarkan kepustakaan
dimana data dan informasi yang
dibutuhkan diperoleh dengan membaca
buku-buku referensi, buku-buku ilmiah,
dan tulisan lain yang berkaitan dengan
judul. Data yang dikumpulkan adalah
data sekunder sebagai kerangka teoritis.
(b) penelitian lapangan (field research),
yang langsung dilakukan pada objek
yang dipilih atau diteliti. Data primer
dan informasi yang dibutuhkan,
diperoleh dengan cara mengadakan
wawancara terhadap pihak-pihak yang
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dapat memberi informasi yang
diperlukan dalam objek penelitian.

PEMBAHASAN HASIL
PENELITIAN

Pada mulanya PT Nidya Karya
Cabang Medan adalah suatu perusahaan
milik bangsa Belanda yang bergerak
dibidang jasa konstruksi General
Contractor Civil and Engeenering yang
berkedudukan di Jakarta dengan nama
“NV. Nederlands Aemeningmiutofoh
Fa.H.F. PT Nidya Karya Cabang IV
Medan adalah salah satu cabang dari PT
Nindya Karya. Perusahaan cabang ini
dibuka dari tahun 1965 yang beralamat
di jalan Sisingamangaraja Km 7 Medan.
Adapun bidang usaha yang dilakukan
oleh PT Nindya Karya Cabang Medan
yaitu:

a. Melakukan usaha jasa
konstruksi (konsultan) maupun
jasa pelaksanaan (kontraktor)
yang meliputi lingkup pelayanan
berikut ini:

1. Survey
2. Investigasi
3. Perencanaan teknik/desain
4. Pelaksanaan pembangunan
5. Pengawasan pembangunan
6. Pengelolaan proyek
7. Manajemen konstruksi
8. Rekayasa, rancang bangun dan

pengadaan dalam arti yang
seluas-luasnya

9. Pemeliharaan, perbaikan dan
renovasi, untuk bangunan sipil,
gedung atau arsitektur,
mekanikal dan elektrikal yang
mencakup bidang-bidang
industri, perhubungan dan
transportasi, pertambangan,
energi, telekomunikasi,
pertanian, pengembangan
sumber air, prasarana kota dan
pemukiman, olahraga dan

kesehatan, pariwisata dan
perdagangan.

b. Melakukan pekerjaan rekayasa,
rancang bangun, produksi/
pabrikasi/ perakitan, penjualan
komponen, bahan dan
kelengkapan bangunan
konstruksi

c. Melakukan usahan
pengembangan, pembangunan,
penjualan dan atau penyewaan
bidang realiti yang meliputi
bangunan dan kawasan serta
melakukan pengusahaan dan
pengelolaan dibidang property

d. Melakukan usaha penyewaan
dan penyediaan biasa lainnya
dalam bidang peralatan.

Struktur Organisasi Perusahaan

PT Nidya Karya Cabang Medan
sebagai salah satu perusahaan yang
mencakup ruang lingkup jasa konstruksi
yang terdiri dari seorang pimpinan yang
membawahi seksi yang mempunyai
tugas dan wewenang yang berbeda-
beda. Struktur organisasi yang
diterapkan pada PT Nidya Karya
Cabang Medan adalah struktur
organisasi garis dan staf yang
membawahi kepala urusan termasuk
pimpinan lapangan atau pimpro.

Sistem Akuntansi Penjualan dan
Penerimaan Kas

1. Sistem Akuntansi Penjualan
PT Nidya Karya Cabang Medan

menetapkan penjualan tunai sebagai
penjualan tunai bertahap. Kebijakan
mengenai penjualan tunai bertahap
adalah si pelanggan (pemilik proyek)
menyerahkan uang muka dan sisanya
dibayar setelah presentasi tercapai.
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Bagian-bagian yang terlibat dalam
penjualan yaitu:

1 Seksi administrasi dan
keuangan, yang bertugas
membuat surat
penawaran,membuat surat
penagihan

2 Seksi Tata Keuangan, bertugas
membuat surat kontrak

3 Seksi akuntansi bertugas
menyelenggarakan catatan
akuntansi atas piutang
perusahaan

4 Kepala bagian proyek,bertugas
membuat rencana kerja proyek

5 Site Manager, bertugas sebagai
pelaksana proyek dan membuat
laporan proyek

Bukti-bukti yang dipergunakan
dalam sistem penjualan adalah surat
penawaran penjualan, surat kontrak
beserta tembusannya dan surat
penagihan. Catatan yang diperlukan
untuk sistem penjualan berupa jurnal
penjualan, buku besar serta buku besar
pembantu.

2. Sistem Akuntansi Penerimaan
Kas
Penerimaan uang tunai pada
perusahaan umumnya berasal
dari penjualan tunai bertahap.
Kasir atau seksi administrasi dan
keuangan mengawasi semua
faktur yang menjadi
tanggungjawabnya. Untuk
penjualan tunai bertahap, pada
umumnya pihak klien memberi
uang muka sebesar kesepakatan
antara pihak klien dengan PT
Nidya Karya Cabang Medan.
Penagihan piutang sebesar
prestasi yang telah dikerjakan
dan ditagih pada saat jatuh
tempo.

Prosedur Penjualan dan Penerimaan
Kas

1. Prosedur Penjualan
Pada PT Nidya Karya Cabang
Medan prosedur penjualan dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Calon pembeli mendapat
informasi yang diperlukan
dari bagian pemasaran
proyek

b. Setelah pembeli
memutuskan atau
menetapkan pilihannya,
seksi administrasi dan
keuangan akan membuat
surat penawaran harga
kepada klien. Surat
penawaran terdiri dari dua
rangkap:
Lembar 1: untuk seksi
administrasi dan keuangan
sebagai arsip sesuai urut
nama
Lembar 2; untuk klien

c. Apabila klien setuju
dengan harga yang
ditetapkan oleh
perusahaan, maka surat
penawaran tersebut
dikirimkan ke bagian tata
keuangan

d. Kepala seksi tata keuangan
akan membuat surat
kontrak rangkap tiga
setelah diotorisasi oleh
Kepala Bagian Keuangan
dan SDM
Lembar 1: untuk kepala
bagian proyek
Lembar 2: untuk klien
Lembar 3: sebagai arsip
sesuai urut nama

e. Kepala bagian proyek
akan membuat rencana
kerja proyek sesuai surat
kontrak yang diterimanya.
Rencana kerja proyek
dibuat rangkap dua:
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Lembar 1: untuk Site
Manager
Lembar 2: sebagai arsip

f. Sesuai rencana kerja
proyek yang diterima oleh
Site Manager, Site
Manager sebagai
pelaksana proyek akan
memimpin pelaksanaan
proyek di lapangan

g. Setelah proyek tercapai
sebesar prestasi yang
dibuat di Rencana Kerja
Proyek, Site Manager akan
membuat Laporan Proyek
rangkap tiga setelah
mendapat otorisasi dari
bagian proyek terlebih
dahulu
Lembar 1: untuk seksi
administrasi dan keuangan
Lembar 2: untuk seksi
akuntansi
Lembar 3: sebagai arsip
site manager

h. Seksi administrasi dan
keuangan akan
mengarsipkan laporan
proyek yang diterima dari
site manager

i. Seksi akuntansi
mencatatkan piutang
dalam kartu piutang dan
membuat surat penagihan
kepada klien berdasarkan
laporan proyek yang
diterimanya dari site
manager. Surat penagihan
terdiri dari tiga lembar.
Lembar 1 & 2: Untuk
seksi tata keuangan
Lembar 3: sebagai arsip

j. Seksi tata keuangan
mengirimkan surat
penagihan lembar 1
kepada klien dan lembar 2
surat penagihan tersebut
diarsipkan oleh seksi tata
keuangan.

2. Prosedur Penerimaan Kas
Kegiatan-kegiatan yang berlangsung
dalam prosedur penerimaan kas
yaitu:

a. Klien mengirimkan atau
menyerahkan cek beserta
surat pemberitahuan (SP)
kepada seksi administrasi
dan keuangan

b. Setelah seksi administrasi
dan keuangan menerima
cek beserta dokumen
pendukungnya, seksi
administrasi dan keuangan
membuat bukti
penerimaan kas (BPK)
rangkap 3 didistribusikan
sebagai berikut:
Lembar 1: untuk klien
Lembar 2: seksi akuntansi
bagian piutang
Lembar 3: arsip seksi
administrasi dan keuangan

c. Berdasarkan bukti
penerimaan kas, seksi
administrasi dan keuangan
membuat daftar
penerimaan kas rangkap 3
setelah BPK tersebut
mendapat otorisasi dari
kepala bagian keuangan
dan SDM. Daftar
penerimaan kas tersebut
didistribusikan sebagai
berikut:
Lembar 1: untuk seksi
akuntansi bagian buku
besar
Lembar 2: seksi tata
keuangan
Lembar 3: arsip seksi
administrasi dan keuangan

d. Berdasarkan dokumen
yang diterimanya, seksi
akuntansi bagian piutang
memposting penerimaan
kas ke dalam kartu piutang
dan mengarsipkan
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dokumen tersebut
berdasarkan nama klien

e. Bagian buku besar
membuat jurnal
penerimaan kas
berdasarkan daftar
penerimaan kas yang
diterimanya secara berkala
kemudian diposting ke
buku besar

f. Seksi administrasi dan
keuangan membuat bukti
setor bank berdasarkan
daftar penerimaan kas
berdasarkan cek dan
dokumen diterimanya’

g. Cek dan bukti setor bank
dikirimkan ke bank, bukti
setor dikembalikan bank
ke seksi administrasi dan
keuangan setelah
mendapat pengesahan

Analisis dan Evaluasi Prosedur
Penjualan

Dari hasil penelitian diketahui
bahwa sistem dan prosedur penjualan
pada PT Nidya Karya Cabang Medan
masih kurang memadai. Hal ini
diketahui dari otorisasi pengaihan kas
atas selesainya proyek tidak disesuiakan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan

proyek. Penyesuaian data mengenai
pekerjaan proyek sangat dibutuhkan
oleh bagian penagih kas untuk
mendapatkan persentase penyelsaian
proyek sebenarnya yang telah dicapai
agar dapat disesuaikan dengan
pembayaran yang harus ditagih kepada
klien atau pemberi proyek.

Pada PT Nidya Karya Cabang
Medan yang berhak memberikan
otorisasi pengihan kas adalah kepala
seksi tata keuangan. Akan tetapi, kepala
seksi tata keuangan pada umunnya
hanya melihat laporan proyek apakah
benar hasil pekerjaan proyek sesuai
dengan yang tertulis dalam laporan
proyek. Dengan demikian jumlah
tagihan dapat menimbulkan perbedaan
dengan jumlah yang seharusnya dapat
ditagih sesuai pengakuan pendapatan
menurut persentase demikian.

Sebagai contoh: PT Nidya Karya
Cabang Medan memiliki kontrak bulan
juli 2005 untuk pembangunan jalan
lintas timur II dengan nilai proyek Rp
3.638.559.390,88 diharapkan selesai
bulan Desember 2005 dengan taksiran
biaya sebesar Rp 3.441.109.439,05.
Maka perhitungan persentase
penyelesaian atas kontrak tersebut
adalah disajikan sebagai berikut:

PT Nidya Karya Cabang Medan
Metode Persentase Selesai

Per 31 Desember 2005
Harga kontrak Rp 3.638.559.390,8

Data Biaya:

Jumlah biaya bulan Desember 2005 Rp    179.122.247

Jumlah biaya bulan Juli s/d November 2005 Rp 3.261.987.192,06

Jumlah biaya yang dikeluarkan Rp 3.441.109.439,05

Jumlah laba kotor Rp 197.449.951,75
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Maka persentase  penyelesaian kontrak
tersebut sudah 100% dan persentase

penyelesaian pada Desember 2005
sebesar:

= 100%
=

. .. . . , 100%
= 5,21%

Dengan demikian tagihan yang seharusnya ditagih adalah sebesar:

= 5,21% x Rp 3.638.559.390,8

= Rp 189.568.944,2

Setelah dilakukan penelitian
terhadap data perusahaan ternyata PT
Nidya Karya Cabang Medan pada bulan
Desember 2005, perusahaan hanya
mencatatkan tagihan sebesar 6,496%
atau sebesar 6,496% x Rp
3.638.559.390,8 = Rp 236.360.818
sebagai penagihan yang keenam (MC
06 = Monthly Certificate 06). Dengan
demikian terdapat kelebihan tagihan
sebesar = Rp 236.360.818 – Rp
189.568.944,2 = Rp 46.791.873,8

Analisis dan Evaluasi Prosedur
Penerimaan Kas

Aktivitas operasional
perusahaan adalah kontrak konstruksi,
dengan demikian piutang merupakan
sumber penerimaan perusahaan.
Penerimaan piutang tersebut
dilaksanakan dengan cara menagih
langsung ke perusahaan klien melalui
tenaga pengih perusahaan (collector).
Selain itu dimungkinkan juga
penerimaan piutang melalui transfer
bank atau penyetoran secara langsung
oleh debitur.

Prosedur yang diterapkan
perusahaan adalah prosedur penerimaan
kas melalui penagih perusahaan yang
langsung mendatangi debitur. Penagih
perusahaan menagih ke debitur

berdasarkan surat penagihan. Prosedur
ini sudah dikatakan cukup baik. Namun
dari segi prosedur penerimaan kas yang
diterapkan PT Nidya Karya Cabang
Medan tersebut ditemukan kelemahan
yaitu bahwa prosedur penerimaan kas
yang diterapkan oleh perusahaan
melalui tenaga penagih kas. Sering
terjadi bahwa hasil penagihan kas
tersebut tidak langsung disetorkan oleh
penagih kas ke bagian keuangan.hal ini
dapat dibuktikan pada saat klien
melakukan transaksi pembayaran
tagihan dengan PT Nidya Karya Cabang
Medan, seksi administrasi dan keuangan
langsung menerima cek dari klien
padahal yang mempunyai otorisasi
langsung terhadap penerimaan kas
adalah seksi tata keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan
prosedur penerimaan kas tidak
memadai, karena akan memperlambat
waktu pencatatan penerimaan kas oleh
bagian akuntansi. Selain itu dapat
terjadi, bagian penagih kas tersebut
akan menyelewengkan kas yang
diterimanya dari debitur. Oleh karena
itu, agar prosedur penerimaan kas
memadai maka perusahaan sebaiknya
membuat suatu kebijakan untuk
mengawasi pekerjaan dari fungsi
penagih kas tersebut dengan cara kas
yang telah ditagih dari klien, diserahkan
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kepada bagian keuangan selanjutnya
disimpan ke bank atau brankas
perusahaan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang
penerapan sistem akuntansi penjualan
dan penerimaan kas pada PT Nidya
Karya Cabang Medan, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

1. PT Nidya Karya Cabang Medan
adalah sebuah perusahaan
kontrak konstruksi melakukan
usaha jasa konstruksi
(konsultan) maupun jasa
pelaksanaan (kontraktor)

2. Penjualan yang dilakukan PT
Nidya Karya Cabang Medan
adalah penjualan tunai, dimana
penjualan tunainya adalah
penjualan tunai bertahap.
Artinya hasil penjualan yang
dilakukan dapat diterima setelah
prestasi penyelesaian proyek
tercapai.

3. Bagian penagihan kas
perusahaan melakukan
kesalahan pencatatan
perhitungan penagihan kas pada
bulan Desember 2005, sehingga
yang ditagih dari klien lebih
besar dari yang seharusnya

4. Bagian kas sering tidak langsung
menyetorkan kas yang ditagih
dari klien kepada petugas bagian
keuangan. Hal ini menyalahi
administrasi prosedur
penerimaan kas

Berdasarkan kesimpulan yang
dibuat dan dalam usaha mengatasi
masalah sistem penjualan dan
penerimaan kas pada perusahaan yang
diteliti, maka dikemukakan saran
sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan perlu
membentuk bagian yang khusus
mengecek ketelitian data laporan
proyek dengan persentase
penyelesaian yang sebenarnya.
Dengan demikian otorisasi
pengaihan dapat sesuai dengan
pengakuan pendapatan
berdasarkan persentase
penyelesaian.

2. Perusahaan perlu mengawasi
pekerjaan dari fungsi penagih
kas, sehingga apabila kas telah
ditagih segera diserahkan
kepada bagian keuangan dan
selanjutnya disimpan ke bank
atau dalam brankas

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki, Sistem Akuntansi
Penyusunan dan Prosedur dan
Metode, Edisi Kelima, Cetakan
Kelima: BPFE, Yogyakarta, 1994

Hadibroto,S., et. al., Dasar-Dasar
Akuntansi Pengantar Ilmu
Akuntansi, Edisi Revisi, Cetakan
Kesembilan: LP3ES, Jakarta, 1995

Hall, James A., Accounting
Information Systems, 3rd Edition,
Sistem Informasi Akuntansi,
Buku Satu, Edisi Ketiga: Salemba
Empat, Jakarta, 2001

Harahap, Sofyan Safri, Akuntansi
Aktiva Tetap, Edisi Pertama,
Cetakan Pertama: Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1994

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar
Akuntansi Keuangan: Salemba
Empat, Jakarta, 2004

Mulyadi, Pemeriksaan Akuntansi,
Edisi Keempat, Cetakan Pertama:
BP STIE YKPN, Yogyakarta, 1992



Jurnal Akuntansi Prima Volume 1, Nomor 1, Tahun 2011
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

10

Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi
Ketiga, Cetakan Pertama: BP STIE
YKPN, Yogyakarta, 1993

Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi
Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba
Empat, Jakarta, 2001

Smith, Jay M., dan K. Fred, Skousen,
Intermediate Accounting:
Comprehensive Volume, 9th

Edition, Akuntansi Intermediate:
Volume Komprehensif, Alih
Bahasa: Tim Penerjemah Penerbit
Erlangga, Buku Satu, Edisi
Kesembilan, Cetakan Kelima:
Erlangga, Jakarta, 1990

Soemarso, SR., Akuntansi: Suatu
pengantar, Buku Satu, Edisi

Ketiga, Cetakan Pertama: Rineka
Cipta, Jakarta, 1990

Suryabrata, Sumadi, Metodologi
Penelitian, Edisi Kedua, Cetakan
Keenambelas: Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004

Wilkinson, Joseph W., Accounting and
Information Systems, 2nd Edition,
Sistem Akuntansi dan Informasi,
Alih Bahasa: Marianus Sinaga, et
al., Buku Satu., Edisi Kedua,
Cetakan Keempat: Erlangga,
Jakarta, 1990

Winarno, Wing Wahyu, Sistem
Informasi Akuntansi, Edisi
Pertama, Cetakan Pertama: BP
STIE YKPN, Yogyakarta, 1994




