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ABSTRAK
Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan kegiatan yang membutuhkan
beberapa orang dan komponen untuk menjamin berjalannya dengan baik transaksi
penerimaan kas perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas digunakan untuk
melaksanakan pengeluaran kas dengan cek dan uang tunai melalui kas kecil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas yang digunakan oleh Universitas HKBP Nommensen. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari pihak Universitas, tidak turunnya dana kerja sejak bulan
Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 (mungkin masih akan berlanjut sampai bulan
berikutnya) disebabkan Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen telah meminta
pihak Universitas HKBP Nommensen agar segera mengubah sistem informasi akuntansi
manual yang saat ini dipergunakan dengan sistem informasi akuntansi teknologi
sehingga pada saat tiap-tiap unit di tiap fakultas melalui tingkat universitas mengajukan
permintaan dana kerja, permintaan tersebut dapat diproses dengan cepat.
Hasil penelitian bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
yang digunakan oleh Universitas HKBP Nommensen masih manual meskipun sudah
mempunyai SOP yang jelas untuk setiap permintaan kas/bank yang diajukan
unit/Fakultas. Disarankan kepada Universitas agar mengubah sistem manual yang
selama ini dijalankan menjadi teknologi dengan menerapkan program yang cocok,
sehingga persoalan lamanya turun dana kerja yang disebabkan oleh sistem manual
dapat diatasi. Sebab hanya dengan menerapkan sistem satuan tiga sama sekali tidak
mengatasi permasalahan lambatnya turun dana kerja sebagaimana menjadi keluhan
unit/Fakultas.
Kata Kunci : Manual, Teknologi, Prosedur
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ABSTRACT
The cash receipts accounting information system is an activity that requires several
people and components to ensure the smooth running of the company's cash receipts
transactions. The cash disbursement accounting system is used to carry out cash
disbursements by check and cash by petty cash.
This study aims to evaluate the cash receipts and disbursements accounting information
system used by HKBP Nommensen University. Based on information obtained from the
University, the work fund did not decrease from October 2018 to March 2019 (maybe it
will continue until the following month) because the Chairperson of the HKBP
Nommensen University Foundation has asked the HKBP Nommensen University to
immediately change the manual accounting information system which is currently This is
used with a technology accounting information system so that when each unit in each
faculty through the university level submits a request for work funds, the request can be
processed quickly.
The results showed that the accounting information system for cash receipts and
disbursements used by HKBP Nommensen University was still manual even though it
already had a clear SOP for each cash/bank request submitted by the unit/Faculty. It is
recommended to the University to change the manual system that has been running so
far into technology by implementing a suitable program, so that the problem of the
length of time down in working funds caused by the manual system can be overcome.
Because only by implementing a unit three system does not at all solve the problem of
slow disbursement of work funds as a unit/Faculty complaint.
Keywords: Manual, Technology, Procedur
PENDAHULUAN
Sistem informasi akuntansi yang tidak
tepat bagi suatu organisasi biasanya
menjadi
salah
satu
penyebab
terhambatnya operasional. Organisasi
yang masih menganut sistem manual
agar segera mengubah sistem informasi
akuntansi yang saat ini dipergunakan
dengan sistem informasi akuntansi yang
lebih tepat sehingga
mengajukan
permintaan dana kerja, tidak lagi
dilakukan secara manual. Apalagi sejak
tahun 2019 sudah memasuki revolusi
industri 4,0. Sistem informasi akuntansi
yang digunakan oleh pihak Universitas
HKBP Nommensen dinilai tidak mampu
meninggalkan
pemakaian
kertas
menuju sistem informasi akuntansi yang
sudah link. Sistem informasi akuntansi
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yang sudah link sudah pasti dapat
mengurangi pemakaian kertas dan
dengan
demikian
juga
akan
mengefisienkan waktu dalam mengelola
permintaan dana kerja tersebut.
Sistem informasi akuntansi yang
diterapkan oleh suatu organisasi
hendaknya dapat memenuhi tiga hal
berikut yaitu (1) Mendukung kegiatan
operasi
sehari-hari
(Transaction
Processing System/TPS). Di mana user
dari sistem informasi akuntansi ada dua,
internal antara lain manajer dan
employee, dan pihak eksternal yaitu
pemerintah, masyarakat, dan bank. (2)
Mendukung pengambilan keputusan
oleh pengambil keputusan internal
seperti keputusan untuk membeli atau
membuat sendiri apabila ada bahan-

181

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
bahan yang diperlukan. (3) Memenuhi
kewajiban
terkait
dengan
pertanggungjawaban
perusahaan
seperti membayar pajak ke Negara, dan
menyusun laporan keuangan.
Agar supaya tiga tujuan di atas tercapai,
fungsi-fungsi yang dipakai untuk
mentransformasi
data
menjadi
informasi adalah: pengumpulan data,
maintenance
data
(seperti:
mengklasifikasikan,
mengcopy,
mensortir,
mengelompokkan,
menggabungkan,
melakukan
penghitungan,
meringkas,
dan
membandingkan), mengelola data,
mengendalikan data dengan dua tujuan
yaitu mengamankan harta kekayaan
organisasi dan memastikan bahwa data
yang direkam adalah data yang akurat
dan lengkap dan diproses secara benar.
(Sistem Informasi Akuntansi: Mei H. M.
Munte, 2018).
KAJIAN PUSTAKA DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Sistem informasi akuntansi penerimaan
kas
merupakan
kegiatan
yang
membutuhkan beberapa orang dan
komponen untuk menjamin berjalannya
dengan baik transaksi penerimaan kas
perusahaan. Sistem informasi akuntansi
digunakan untuk melayani setiap
kebutuhan yang berhubungan dengan
transaksi penerimaan kas. Penerimaan
kas bersumber dari (a) Penerimaan
Operasional, dan (b) Penerimaan Non
Operasional. Peranan sistem informasi
akuntansi penerimaan kas merupakan
hal penting dalam mengidentifikasi,
mengelompokkan,
menghimpun,
mencatat dan melaporkan khususnya di
bagian kasir dimana sering melakukan
penerimaan dan pengeluaran kas.
Dengan adanya sistem yang baik
mengenai pengelolaan kas, dapat
membuat sistem informasi akuntansi
penerimaan kas menjadi lebih terjaga
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dari tindakan-tindakan penyelewengan
terhadap laporan penerimaan kas. Juga
untuk mengetahui sejauh mana
penerapan sistem informasi akuntansi
penerimaan dan pengeluaran kas.
Penerapan sistem informasi dilakukan
di perusahaan
untuk mengetahui
apakah kegiatan penerimaan kas yang
dilakukan oleh perusahaan dapat
dipertanggungjawabkan
sehingga
pengelolaan kas dinilai efektif, efisien
dan tidak terjadi penyimpangan.
Prosedur adalah urutan kegiatan
penerimaan dan pengeluaran kas yang
sudah dibuat baku untuk menangani
pekerjaan penerimaan kas sehingga
pelaksanaannya
dapat
seragam.
Prosedur penerimaan dan pengeluaran
kas
merupakan
kegiatan
yang
membutuhkan beberapa orang untuk
menjamin pengawasan kas secara
seragam atas transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas perusahaan.
Sistem akuntansi pengeluaran kas
digunakan
untuk
melaksanakan
pengeluaran kas dengan cek dan uang
tunai melalui kas kecil. Menurut
Susanto dalam
bukunya
yang
berjudul
“Sistem
Akuntansi”
menyatakan bahwa : “Pengeluaran
Kas adalah suatu catatan yang dibuat
untuk
melaksanakan
kegiatan
pengeluaran baik dengan cek maupun
dengan uang tunai yang digunakan
untuk kegiatan umum perusahaan.
Menurut Soemarso S.R dalam bukunya
yang berjudul “ Akuntansi Suatu
Pengantar” menyatakan bahwa :
Pengeluaran kas adalah suatu transaksi
yang menimbulkan berkurangnya saldo
kas dan bank milik perusahaan yang
diakibatkan adanya pembelian tunai,
pembayaran utang maupun hasil
transaksi
yang
menyebabkan
berkurangnya kas.
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Prosedur pengeluaran kas adalah
urutan kegiatan pengeluaran kas yang
sudah dibuat baku untuk menangani
pekerjaan pengeluaran kas sehingga
pelaksanaannya
dapat
seragam.
Prosedur pengeluaran kas adalah
prosedur pengeluaran cek untuk
melunasi hutang yang sudah disetujui
dan mencatat pengeluaran tersebut.
Karena pengeluaran-pengeluaran kas
pada perusahaan perlu adanya kas kecil
(petty cash) yang berguna untuk
pengeluaran-pengeluaran yang relatif
kecil jumlahnya tidak praktis dibayar
dengan cek, harus dibayar dengan uang
tunai.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis
penelitian
ini
merupakan
penelitian deskriptif kualitatif dengan
melakukan
pengujian
untuk
menuturkan pemecahan masalah yang
ada sekarang berdasarkan data-data.
Data yang dihasilkan akan dipaparkan
secara diskriptif melalui ucapan atau
tulisan dan perilaku yang diamati dari
orang-orang atau subjek itu sendiri.
Penelitian kualitatif dapat dipandang
sebagai penelitian yang partisipatif, di
mana desain penelitiannya fleksibel
atau bisa dimungkinkan untuk diubah
guna menyesuaikan dari rencana yang
telah dibuat, dengan gejala yang ada
pada
tempat
penelitian
yang
sebenarnya.
Data primer dan sekunder menjadi
jenis data yang diperlukan dalam
penelitian ini. Data tersebut diperlukan
untuk menjawab apa yang telah
dirumuskan dalam perumusan masalah.
Data yang diperoleh akan digunakan
untuk menjawab jenis sistem informasi
akuntansi penerimaan dan pengeluaran
kas yang diterapkan oleh Universitas
HKBP Nommensen. Kedua jika sistem
informasi akuntansi yang diterapkan
sudah teknologi, program apa yang
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digunakan. Dan ketiga menjawab
pertanyaan prosedur penerimaan dan
pengeluaran kas Universitas HKBP
Nommensen dengan program. Adapun
sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1. Bendahara Yayasan Universitas HKBP
Nommensen;
2. Kabag. Keuangan Yayasan
Universitas HKBP Nommensen;
3. Pusat Sistem Informasi;
4. Ka. Biro Keuangan;
5. Ka. Biro Administrasi dan Umum
Teknik
pengambilan
data
pada
penelitian ini dilakukan dengan cara
sebagai berikut: 1. Observasi yaitu
pengamatan langsung terhadap lokasi
penelitian dalam hal ini Bendahara
Yayasan, Kabag. Keuangan Yayasan,
petugas Pusat Sistem Informasi, Ka. Biro
Keuangan, dan Ka. Biro Administrasi
dan Umum;
2. Wawancara yaitu
pengumpulan data dengan mengajukan
beberapa
pertanyaan
kepada
responden penelitian. Peneliti membuat
daftar pertanyaan dan ditanyakan
secara langsung kepada sumber data.
Oleh peneliti, setiap jawaban yang
diungkapkan oleh sumber data akan
dikumpulkan secara tertulis. Pertanyaan
yang diajukan bisa berkembang sesuai
situasi yang sedang terjadi. Pertanyaan
yang diajukan bisa tidak terstruktur,
terbuka, dan sangat fleksibel. Peneliti
memberi kebebasan kepada subjek
untuk menjawab pertanyaan sesuai
maksud mereka; 3. Dokumentasi yaitu
mengumpulkan data sekunder yang
dimiliki
oleh
Universitas
HKBP
Nommensen terkait dengan jenis sistem
informasi akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas, prosedur penerimaan
dan pengeluaran kas, dan flowchart
penerimaan dan pengeluaran kas (kalau
ada). Di mana data tersebut sudah
disediakan dan tidak perlu dilakukan
pengolahan.
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data dan Pembahasan Sistem
Informasi Akuntansi Penerimaan Kas
Universitas HKBP Nommensen
Sumber penerimaan kas Universitas
HKBP Nommensen berasal dari jasa
layanan
pendidikan,
kontribusi
penyelenggaraan pendidikan, dan jasa
layanan non pendidikan.
Semua
penerimaan kas ini dilakukan oleh
Yayasan Universitas HKBP Nommensen
dengan rekening atas nama Ketua. Jadi
penerimaan kas oleh pihak Universitas
HKBP Nommensen tidak secara
langsung dari mahasiswa melainkan
melalui Yayasan Universitas HKBP
Nommensen. Penyetoran uang-uang
tersebut oleh mahasiswa dilakukan
melalui bank. Kemudian bank akan
memvalidasi data dan kemudian
menyampaikan
data
penerimaan
tersebut
kepada Yayasan. Program
yang dibangun oleh Pusat Sistem
Informasi (PSI) Universitas HKBP
Nommensen
untuk
menangani
penerimaan kas ini adalah Sistem
Informasi Akademik. Melalui program
ini, setiap unit dan mahasiswa dapat
mengentry berbagai data, antara lain
data jumlah sks yang hendak diambil
oleh mahasiswa. Database mahasiswa
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menyimpan semua data akademik
mahasiswa
termasuk
status
pembayaran uang kuliah. Database tata
usaha/fakultas dipakai oleh petugas
tata usaha bagian kemahasiswaan
untuk mengentry data pembayaran
uang
kuliah
mahasiswa
dan
menginfokan kepada mahasiswa jumlah
uang yang harus disetor ke BRI sebagai
pembayaran.
Database-database
lainnya disediakan untuk unit-unit lain
di mana masing-masing database
dikendalikan oleh masing-masing unit.
Prosedur
penerimaan
kas
dari
mahasiswa berlangsung melalui BRI. BRI
link ke yayasan sehingga setiap kali
mahasiswa melakukan pembayaran
yang menjadi penerimaan kas bagi UHN
akan diketahui dengan cepat dan
langsung oleh yayasan melalui notifikasi
yang
diterima.
Namun,
data
penerimaan kas ini ada pada PSI
meskipun fisik uangnya ada di tangan
yayasan. Jadi penerimaan kas di UHN
berasal dari mahasiswa dan diterima
oleh yayasan. Sedangkan penerimaan
kas oleh unit-unit di UHN berasal dari
yayasan. Berikut ini adalah salah satu
flowchart Standar Operasional Prosedur
(SOP) penerimaan kas dari mahasiswa
oleh yayasan.
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Sumber: BKK UHN
Deskripsi Data dan Pembahasan Sistem
Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas
Universitas HKBP Nommensen
Jenis pengeluaran kas Universitas HKBP
Nommensen antara lain
membayar
gaji, dana kerja, kepanitiaan, pesangon,
insentif, tugas belajar dosen, beasiswa
mahasiswa, penelitian dan pengabdian
dosen, penerbitan majalah, kegiatan
kemahasiswaan, pengobatan di klinik
universitas,
perjalanan
dinas,
pengadaan
barang
dan
jasa,
pemeliharaan kendaraan/ bangunan/
mesin,
BBM,
dan
pengelolaan
inventaris. Setiap pengeluaran kas
memiliki prosedur yang berbeda
menurut jenis pengeluarannya. Namun,
secara umum permintaan pengeluaran
kas berasal dari fakultas/unit yang
membutuhkan dana. Permintaan dana
untuk pengeluaran kas datang dari unit

yang ada untuk diteruskan
universitas ke yayasan.

oleh

Prosedur pengeluaran kas dimulai dari
permintaan unit/Fakultas ke tingkat
Universitas. Permintaan pengeluaran
kas bertujuan membiayai pengeluaran
rutin dan tidak rutin. Permintaan
pengeluaran kas dari fakultas/unit
diserahkan ke bagian terkait untuk
diverifikasi. Setelah itu dimintakan
persetujuannya dari Rektor. Setelah
disetujui Rektor, bagian keuangan
merekap permintaan pengeluaran kas
menurut
unit/Fakultas
dengan
mencantumkan antara lain nomor pos
anggaran, nama barang yang akan
diadakan, nama kegiatan yang akan
diadakan
(jika
menyangkut
kepanitiaan), nomor bukti kas keluar,
harga barang yang akan diadakan,
nomor rekening kegiatan, dan dana
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kegiatan yang dibutuhkan. Permintaan
ini diajukan memakai surat permintaan
dana kerja (SPDK). SPDK kemudian
diparaf Kabag Keuangan dan WR II dan
diminta persetujuan dari Rektor.
Setelah disetujui Rektor, SPDK dikirim

ke yayasan.
Bila disetujui, Yayasan
akan memberikan Bilyet Giro (BG).
Berikut ini adalah flowchart Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
pengeluaran kas untuk pengisian BBM.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada
Universitas HKBP Nommensen , maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Sistem
informasi
akuntansi
penerimaan kas dari mahasiswa oleh
Universitas
melalui
Yayasan
Universitas HKBP Nommensen hanya
dilakukan secara elektronik, tapi
bukan teknologi. Sistem BRI dan
Yayasan sudah link tidak berarti
sudah teknologi.
2. Sistem
informasi
akuntansi
penerimaan kas oleh Universitas
melalui Yayasan Universitas HKBP
Nommensen masih manual. Bahkan
dapat dikatakan bahwa sistem yang
digunakan seluruhnya masih manual.
3. Sistem
informasi
akuntansi
pengeluaran kas
juga
masih
dijalankan secara manual, untuk
seluruh permintaan pengeluaran
kas/bank.
4. Flowchart untuk setiap prosedur
penerimaan
dan
pengeluaran
kas/bank sudah ada

Saran
Pengembangan
sistem
informasi
akuntansi
dari
manual
menjadi
teknologi tentu saja memiliki manfaat
banyak bagi pengembangnya, sehingga
disarankan kepada Universitas HKBP
Nommensen untuk mengubah sistem
manual yang selama ini dijalankan
menjadi teknologi. Jika hal ini terjadi,
beberapa keuntungan akan diperoleh
antara lain:
1. Pemakaian kertas dapat dihemat
hampir 100% sebab kertas akan
berganti menjadi tampilan layar atau
biasa disebut dengan dokumen
elektronik.
2. Permintaan pengeluaran kas/bank
dari unit/Fakultas dapat diproses
secara real time.
3. Jika pemrosesan dilakukan secara
real time, maka kegiatan yang
membutuhkan permintaan kas/bank
dapat dilaksanakan tanpa ada
kendala.
4. Laporan keuangan dapat segera
diperoleh sebab pengerjaannya
sudah diambil alih oleh program. Hal
ini tentu saja membuat petugas
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bagian keuangan tidak harus lembur
mengerjakannya.
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