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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

MOTTO 
 
 

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila     engkau 
telah selesai (dari sesuatu Urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 

(Q.S. Al-Insyirah: 6 -8 ) 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
 

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta Karunianya sehingga 
skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.Alhamdulillah Rabbil’alamin, 

 
 

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua dan suamiku tercinta yang 
senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga. Orang-orang 

yang saya sayang dan almamaterku 
 
 
 

PESAN DAN KESAN 
“Usaha dan doa milik kita, hasil sepenuhnya milik Allah SWT.” 
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ABSTRAK 

SYAHRATUL KAMSIA, 2023. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Koperasi 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh pembimbing I 

Nurniah, dan Pembimbing II Endang Winarsih. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kantor Kementerian Agama  

Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi penerimaan kas  pada 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kantor Kementerian Agama  Kota Makassar telah 

memadai di lihat dari fungsi-fungsi yang terkait, Dokumen dan catatan yang digunakan,dan 

prosedur penerimaan kas nya. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas Koperasi 

Pegawai Negeri Muamalat Kota Makassar masih dilakukan secara manual dengan 

memanfaatkan Microsoft Excel. 

Kata kunci: sistem nformasi akuntansi, penerimaan kas. 
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ABSTRACT 

SYAHRATUL KAMSIA, 2023, Accounting information system at the Makassar City Ministry 

of Religion Cooperatives. Thesis for Accounting study program, Faculty of Economics and 

Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mrs. Nurniah and Mrs. 

Endang Winarsih. 

 This study aims to find out how the accounting information system for cash receipts 

for the savings and loan section of the  Muamalat Civil Servant  Cooperative, the pffice of the 

Ministry of Religion, Makassar City. The type of research used in this researrch is descriptive 

research using a qualitative approach. Data cpllection is done by means of interviews, 

Observation, and documentation.  

 The results of the study show that the accounting information system for cash 

receipts at the Muamalat, The office of the Ministry of Religion in Makassar City, is 

adequeate in Civil Servant Cooperative terms of releated functions, documents and records 

used, and procedures for cash receipts. The accounting information system for cash receipts 

at Muamalat in Civil Servant Cooperative Makassar City is Still donw manually by using 

Microsoft Excel. 

Keywords: Accounting Information System, Cash Receipts. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Era globalisasi ini, sebagian besar masyarakat semakin 

merasakan bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan yang 

sangat penting. Demikian juga pada suatu organisasi diperlukan adanya 

sistem informasi, baik informasi yang bertujuan mencari laba maupun 

yang tidak mencari laba. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai 

tujuannya dan mempertahankan keberadaannya di dalam masyarakat, 

maka setiap organisasi memerlukan sistem informasi yang baik. Informasi 

yang baik dihasilkan dari sistem yang terstruktur yang dibutuhkan oleh 

pemakainya sehingga dapat bermanfaat untuk perusahaan kedepannya. 

Penerapan sistem yang terstruktur yang berperan penting dalam kegiatan 

perusahaan yaitu penerapan sistem informasi akuntansi (Isna,2017). 

 Kas merupakan aset lancar yang paling berharga bagi 

perusahaan karena sifatnya yang likuid dibandingkan aktiva lainnnya. Kas 

juga merupakan aktiva yang paling banyak terlibat dalam transaksi 

perusahaan baik yang menyangkut penerimaan kas dan pengeluaran 

kas. Tanpa tersedianya kas yang memadai maka akan menghambat 

aktivitas sehari-hari perusahaan yang berakibat pada tidak tercapainya 

tujuan perusahaan. Pengelolaan kas yang baik diperusahaan harus 

ditunjang dengan sebuah sistem yang memadai. Mengingat adanya 

kerawanan penggelapan serta penyelewengan kas pada saat proses 

penerimaan kas maka perusahaan harus mempunyai kualitas sistem 

informasi akuntansi. Pengawasan penerimaan kas di perlukan suatu 
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sistem yang memedai. Penggunaan sistem diciptakan untuk menangani 

kegiatan yang berulang kali atau cukup  rutin terjadi di perusahaan 

sehingga segala kegiatan yang ada akan lebih terarah dan terorganisis 

 ( Dady et al,2017). 

  Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memgolah data untuk 

menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi 

orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat luak, infrastruktur teknologi 

informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan (Romney 

dan steinbart,2015). Sistem informasi akuntansi adalah suatu catatan 

yang dibuat dari aktivitas penerimaan uang dari penjualan kas atau dari 

piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan perusahaan  

(Katili et al,2017) 

  Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mengubah 

sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan 

perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan yang dibutuhkan 

perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan  keuangan baik secara 

manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak 

(Widya,2018)  

  Jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan 

kepentingan ekonomi anggotanya, seperti koperasi simpan pinjam 

(Koperasi jasa keuangan), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, 

Koperasi Pemasaran, Koperasi Serba Usaha dan koperasi pegawai 

negeri. Koperasi pegawai negeri (KPN) adalah koperasi fungsional yang 

anggotanya berpenghasilan tetap. Dengan adanya penghasilan tetap 
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para anggotanya, maka koperasi tersebut dapat memobilisasi dana 

dengan menggerakkan simpanan anggota secara teratur. Suatu 

perencanaan dengan dengan melakukan analisis keuangan merupakan 

kunci sukses bagi pihak 5 menejemen karena segala keputusan yang 

diambil oleh manajemen koperasi berdasarkan pada kinerja yang dicapai, 

dalam hal koperasi. (Sahlan, 2020) 

  Mengelola simpanan, pinjaman dan laporan sistem informasi 

akuntansi dan sistem informasi manajemen, koperasi kantor kementerian 

agama kota makassarmengalami kendala disebabkan oleh keterbatasan 

sumber daya manusianya, terlebih sebagian besar tahap dalam 

mengelolanya masih menggunakan pencatatan dalam buku dan aplikasi 

berjalan, (Tungadi, 2013) 

  Kendala utama tersebut berakibat pada jumlah data yang diinput 

terlalu banyak sehingga pengelolaan keuangan kurang 

akurat,pengimputan yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

dihasilkan. (Tungadi, 2013) Kendala lain dari segi informasinya yaitu 

sulitnya anggota untuk mengetahui rincian informasi simpanan dan 

pinjaman mereka diwaktu yg fleksibel (Tungadi, 2013) 

  Informasi saldo simpanan dan pinjaman yang diinformasikan 

kepada para anggota hanya setiap akhir bulan dan tahun. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu sistem informasi akuntansi 

pada koperasi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang mampu 

membantu seluruh proses pengelolaan simpanan dan pinjaman hingga 

menghasilkan laporan akuntansi manajemen secara langsung. (Tungadi, 

2013). 
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  Penerapan sistem akuntansi di lembaga keuangan berkembang 

pesat. Pimpinan koperasi membutuhkan instrumen untuk memantau 

proses jalannya tugas yang dipercayakan kepada para bawahan serta 

untuk mengetahui perkembangan kemajuan yang akan dicapai oleh 

perusahaan. Untuk memenuhinya koperasi harus mengimplementasikan 

sistem pengendalian intern sebagai penyokong jalannya usaha. Sistem 

pengendalian intern yang lemah pada koperasi memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian. Kas sering kali disalah gunakan baik dalam 

prosedur penerimaan maupun pengeluaran kas. Dalam suatu organisasi 

koperasi yang mempunyai manajemen teratur, maka akan ada 

pembagian tugas dan tanggung jawab untuk setiap karyawan. Oleh 

karena itu setiap tindakan yang berhubungan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas dalam suatu koperasi merupakan kegiatan yang perlu 

pengawasan intern untuk menghindarkan adanya kecurangan atau 

penyelewengan pada kas. (Septiana, 2017)     

  Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhinar Septiana (2017) 

dengan  judul Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada 

Koperasi Karyawan Merpati Pos Banjarmasin, metode pelaksanaan 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa wawancara. 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang 

diperoleh dari hasil wawancara oleh narasumber yang bersangkutan, 

Serta sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

, artikel atau tulisan yang terkait dengan masalah penelitian perbedaan 
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penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian ini 

hanya berfokus pada penerimaan kas saja, sedangkan penelitian 

sebelumnya berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas. . 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “ Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

Pada Koperasi Kantor Kementerian Agama  Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka adapun 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Bagaimana Sistem Informasi 

Akuntansi  Penerimaan Kas pada Koperasi Kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar?” 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem 

Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Koperasi Kantor Kementerian 

Agama Kota Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis 

 Hasil dari penelitian ini berguna bagi penulis sebagai penambah 

pengetahuan,wawasan serta pemahaman yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti yaitu terkait dengan sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas pada koperasi. Selain itu hasil dari penelitian ini juga 

merupakan salah-satu syarat untuk menempuh ujian  sarjana untuk 

jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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2. Bagi Pihak Koperasi  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak koperasi sebagai suatu bahan masukan serta pertimbangan 

untuk menentukan kebijakan atau sistem yang akan di gunakan di 

masa mendatang yang terkait dengan sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas pada koperasi. 

3. Bagi Pihak Lain 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

pembaca terkait dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

pada koperasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Defenisi Sistem 

 Sistem  adalah  sekumpulan  elemen yang  saling  terkait  atau  

terpadu  yang dimaksudkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan. Sebagai 

gambaran, jika dalam sebuah sistem terdapat  elemen  yang  tidak  

memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka  elemen  

tersebut  dapat  dipastikan bukanlah  bagian  dari  sistem.  Informasi 

adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk  yang  berarti  

bagi  penerimanya  dan bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan 

saat  ini  atau  saat  mendatang.  Jadi,  sistem informasi  adalah  

kerangka  kerja  yang mengkoordinasikan  sumber  daya  (manusia dan  

komputer)  untuk  mengubah  masukan (input)  menjadi  keluaran  

(output  atau informasi),  guna  mencapai  sasaran-sasaran perusahaan 

(Tungadi, 2013).  

 Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan 

dan berinteraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga 

menghasilkan satu tujuan. (Kurnia Cahaya Lestari, 2020). 

 Sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub sistem, komponen 

ataupun element yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama 

untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. (Sri 

Mulyani, 2018) 

 

 



8 
 

 
 

2. Tujuan Sistem 

 Tujuan sistem merupakan target atau hasil akhir yang sudah 

dirancang oleh pembuat sistem dimana tujuan ini menjadi titik 

koordinat komponen-komponen sistem dalam bekerja sehingga tujuan 

dari sistem tersebut dapat dicapai. (Sri Mulyani, 2018) 

B. Sistem Informasi Akuntansi 

1. Defenisi Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem  Informasi  Akuntansi (Accounting  Information  System)  

adalah suatu  komponen  yang  bertugas  untuk mengumpulkan, 

menggolongkan, mengolah, menganalisa,  dan  mengkombinasikan 

informasi  keuangan  yang  relevan  untuk pengambilan  keputusan  

pihak-pihak  luar (seperti  inspektorat  pajak,  investor,  dan kreditor)  

dan  pihak-pihak  dalam  (terutama manajemen). (Tungadi, 2013). 

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan 

memproses data dan transaksii guna menyediakan informasi yang 

diperlukan user untuk direncanakan, mengendalikan dan 

mengoperasikan bisnis (Kurniawan, 2020). 

Sistem informasi akuntansi yaitu susunan berbagai dokumen, 

alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan yang 

didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi 

keuangan. (Meli Oktavera Ariani, 2020). 

2. Bagian-Bagian Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem informasi akuntansi itu sendiri dibagi menjadi dua 

subsistem, yaitu:( (Tungadi, 2013) 
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a. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

 Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan disusun  terutama  

untuk  menghasilkan informasi  yang  biasanya  dalam  bentuk 

laporan  keuangan  yang  ditujukan  pada pihak-pihak  luar  atau  

pihak-pihak eksternal  perusahaan  atau  organisasi. Umumnya  

laporan  keuangan  yang dihasilkan  terdiri  dari  neraca,  laporan 

laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan  perubahan  

posisi  keuangan. Oleh  karena  laporan  ini  ditujukan  pada pihak  

di  luar  perusahaan,  maka  cara penyajian dan isinya diatur oleh 

prinsip akuntansi yang lazim.  

b. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen 

 Sistem Informasi Akuntansi Manajemen adalah  penyatuan  

bagian  manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran 

informasi  yang  digunakan  untuk perumusan  strategi,  aktivitas 

perencanaan  dan  pengendalian, pembuatan  keputusan,  

optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada  

pemilik  dan  pihak  luar, pengungkapan  kepada  pekerja,   serta 

pengamanan  asset  guna  menghasilkan informasi  untuk  

pengguna  internal, seperti  manajer,  eksekutif,  dan  pekerja 

 Secara  spesifik  akuntansi  manajemen 

mengidentifikasikan,  mengumpulkan, mengukur,  

mengklasifikasikan,  dan melaporkan  informasi  yang  

bermanfaat bagi  pengguna  internal  dalam merencanakan,  

mengendalikan,  dan membuat keputusan. Secara singkat dan 

jelas  dapat  dikatakan  bahwa  sistem informasi akuntansi 
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manajemen disusun terutama  untuk  mneghasilkan  informasi 

yang  berguna  bagi  pengambilan keputusan oleh manajemen. 

  Akuntansi  adalah  proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

melaporkan informasi  ekonomi,  untuk  memungkinkan adanya  

penilaian  dan  keputusan  yang  jelas dan  tegas  bagi  mereka  

yang  menggunakan informasi tersebut. Akuntansi  dibagi  menjadi  

dua subsistem yaitu : (Tungadi, 2013). 

1) Akuntansi Keuangan 

           Akuntansi  keuangan  mempunyai  tujuan untuk  

menyajikan  informasi  keuangan bagi pemakai diluar  

perusahaan.Sementara  itu,  tujuan  masing-masing pemakai  

laporan  keuangan  dari  pihak luar perusahaan adalah bentuk 

hubungan atau kerjasama yang akan mereka ambil di  masa  

depan  dengan  perusahaan penerbit  laporan  keuangan,  

singkatnya para  pemakai  laporan  keuangan menggunakan  

laporan  keuangan  tidak bertujuan  untuk  mengambil  keputusan 

mengenai perusahaan, namun lebih pada untukmengambil  

keputusan  jenis  dan sifat hubungan seperti apa yang akan di 

lakukan  dengan  perusahaan  penerbit laporan  keuangan  di  

masa  yang  akan datang. 

2) Akuntansi Manajemen 

  Akuntansi  manajemen  adalah  proses identifikasi,  

pengukuran,  analisis, pengumpulan,  penyiapan,  dan komunikasi  

informasi  financial  yang digunakan  oleh  manajemen  untuk 

perencanaan,  evaluasi,  pengendalian dalam  suaru  organisasi,  
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serta  untuk menjamin  ketepatan  spenggunaan sumber-sumber 

dan pertanggungjawaban sumber-sumber tersebut. 

3. Fungsi Sistem Akuntansi 

  Adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara 

efektif dan efisien. Dalam sistem manual (tidak berbasis komputer), 

data dimasukkan kedalam jurnal dan buku besar yang disimpan 

dalam bentuk buku . Sedangkan dalam sistem berbasis komputer, 

data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file 

database. (Marshall B.Romney, 2015) 

  Sistem informasi akuntansi selain digunakan sebagai alat 

manajemen untuk mendapat informasi, menganalisis da 

memutuskan, juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggung 

jawabkan wewenang yanng telah didelegasikan manajemen kepada 

level-level manajemen dibawahnya dan karyawan pelaksana. (Anna 

Marina, 2017) 

4. Siklus Pengolahan Data 

 Proses ini terdiri atas empat tahap, yaitu sebagai berikut: 

(Marshall B.Romney, 2015) 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Pengolahan Data 

5. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Tujuan pokok dari diselenggarakannya SIA adalah terciptanya 

Penyimpanan Data 

Input Data Pengolahan 
Data 

Output 

Informasi 
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pengendalian intern yang melembaga menjadi suatu budaya 

manajemen yang sehat. Selain itu SIA juga bermaksud untuk: (Sri 

Mulyani, 2018). 

a) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan 

kegiatan keuangan perusahaan. 

b) Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan perusahaan. 

c) Melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan. 

C. Sistem Informasi Penerimaan Kas 

 Sistem informasi penerimaan kas berasal dari dua sumber utama, 

yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari 

penagihan piutang. (Mulyadi, 2016) 

1. Sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai terbagi 

menjadi tiga prosedur, yaitu sebagai berikut: 

a. Penerimaan kas dari over-the counter sales  

 Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan 

untuk memilih barang atau produk yang ingin dibeli kemudian 

melakukan pembayaran secara tunai, cek pribadi, atau dengan 

menggunakan kartu kredit atau kartu debit di kasir dan 

menerima barang yang telah dibeli. (Mulyadi, 2016) 

b. Penerimaan kas dari cash-on-delivery sales (COD sales) 

 Pada COD sales dalam penyerahan dan penerimaan kas 

dari hasil penjualan transaksi penjualan melibatkan kantor pos, 

perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri. (Mulyadi, 

2016) 
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c. Penerimaan kas dari credit cards sales 

 Kartu kredit adalah sarana pembayaran pada over-the-

counter-sale maupun penjualan dengan pengiriman melalui jasa 

angkutan umum atau pos. Pada over-the-counter-sale pembeli 

pergi ke perusahaan kemudian memilih barang yang akan dibeli 

dan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit ke kasir. 

Pada penjualan tunai yang melibatkan jasa pengiriman seperti 

angkutan umum atau pos pembeli tidak perlu pergi ke 

perusahaan namun pembeli memberikan persetujuan tertulis 

untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan penagihan 

kepada perusahaan penerbit kartu kredit atau bank 

(Mulyadi,2016). 

d. Sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan dengan 

prosedur over-the-counter sale  

 Pada penjualan tunai ini pembeli pergi ke perusahaan 

untuk memilih barang yang akan dibeli kemudian melakukan 

pembayaran ke kasir dan menerima barang yang telah dibeli. 

Pada prosedur over-the-counter sale perusahaan menerima 

pembayaran dalam bentuk uang tunai, cek pribadi, dan 

pembayaran langsung dari pembeli dengan menggunakan kartu 

kredit atau kartub debit sebelum barang diserahkan kepada 

pembeli (Mulyadi,2016) 

2. Fungsi terkait  

 Fungsi yang terkait pada sistem akuntansi penerimaan kas dari 

penjualan tunai menurut  (Mulyadi,2016) adalah sebagai berikut: 
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a. Fungsi penjualan , fungsi ini bertanggungjawab untuk menerima 

order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan 

menyerahkan faktur yang telah diisi kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas 

b. Fungsi kas, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas 

dari pembeli. 

c. Fungsi gudang, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan 

barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang 

tersebut ke fungsi penguiriman. 

d. Fungsi pengiriman, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

membungkus barang dan menyerahkan batrang yang telah di 

bayar kepada pembeli 

e. Fungsi akuntansi, fungsi ini bertanggung jawab untuk 

melakukan pencatatan atas transaksi penjualan dan 

penerimaan  kas dan membuat laporan penjualan. 

3. Dokumen yang digunakan 

  Dookumen yang di guunakan pada sistem akuntansi 

penerimaan kas dari penjualan tunai menurut ( Mulyadi, 2016) 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktur penjualan tunai,digunakan untuk merekam berbagai 

informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi 

penjualan tunai.  

b. Pita register kas, adalah dokumen yang di buat oleh fungsi kas 

dengan cara mengoperasikan mesin register kas. 

c. Credit crad sales slip, adalah dokumen yang dicetak oleh bank 
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yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada 

perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Dokumen diisi 

oleh fugsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang 

tunai dari bank yang menerbitkan kartu kredit atas transaksi 

penjualan yang telah dilakukan oleh pemilik kartu kredit.  

4. Catatan akuntansi yang digunakan  

  Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi 

penerimaan kas dari penjualan tunai menurut (Mulyadi,2016) 

adalah sebagai berikut: 

a. Jurnal penjualan  

b. Jurnal penerimaan kas 

c. Jurnal umum 

d. Kartu persediaan  

e. Kartu gudang  

D. Koperasi 

1. Defenisi Koperasi 

  Koperasi  adalah  suatu  perkumpulan dari  orang-orang  

yang  bergabung  secara sukarela  untuk  memenuhi  kebutuhan  

dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang  sama  

melalui  perusahaan  atau organisasi  yang  dimiliki dan  diawasi  

secara demokratis. Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong  diri  

sendiri,  bertanggung  jawab kepada  diri  sendiri,  demokrasi,  

persamaan, keadilan, dan solidaritas. Berdasarkan tradisi para  

pendirinya,  para  anggota  koperasi percaya  pada  nilai-nilai  etis:  

kejujuran, keterbukaan,  tanggung  jawab  sosial,  dan peduli pada 
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orang lain. (Tungadi, 2013). 

  Koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok 

individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau 

sasaran konkretnya melalui kegiatan-kegiaatan ekonomis yang 

dilaksanakan secara bersama  bagi kemanfaatan bersama. (Sattar, 

2017) 

  Koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok 

individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau 

sasaran konkretnya melalui kegiatan-kegiaatan ekonomis yang 

dilaksanakan secara bersama  bagi kemanfaatan bersama. (Sattar, 

2017) 

  Koperasi adalah bentuk badan usaha yang “diharapkan 

menjadi soko guru perekenomian bangsa indonesia. (Talib, 2020) 

2. Tujuan Koperasi 

  Tujuan  koperasi  sendiri  ialah  untuk memberikan 

pelayanan kepada para anggota dan bukan untuk mencari 

keuntungan, tetapi perlu  diperhatikan  dan  diwaspadai  dalam 

pelaksanaannya,  bahwa  penjualan  barangbarang  atas  dasar  

biaya  akan  mendorong anggotanya  untuk  membeli  banyak  

barang dari  koperasi  dengan  “harga  koperasi”  dan kemudian  

menjualnya  di  luar  koperasidengan  harga  pasar,  di  samping  

bahwa koperasi itu sendiri perlu.[5]Berdasarkan  bidang  usaha  dan  

jenis anggota, menurut PSAK No. 27 tahun 2007,  

  koperasi dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu sebagai 

berikut: 
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a) Koperasi Produsen  adalah koperasi yang para  anggotanya  

tidak  memiliki  badan usaha, tetapi bekerja sama dalam wadah 

koperasi  untuk  menghasilkan  dan memasarkan barang atau 

jasa. 

b) Koperasi  Konsumen  adalah  koperasi yang  anggotanya  terdiri  

dari  para konsumen  akhir  atau  pemakai  barang atau jasa. 

c) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam 

bidang pesmupukan simpanan  dana  dari  para  anggotanya, 

untuk  kemudian  dipinjamkan  kembali kepada  para  anggota  

yang  memerlukan bantuan dana. 

d) Koperasi  Pemasaran  adalah  koperasi yang  anggotanya  

terdiri  dari  para produsen  atau  pemilik  barang  atau penyedia 

jasa. (Tungadi, 2013). 

 Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha 

bukan semata-mata hanya pada orientasi manfaat. Karena itu, 

dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak 

mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena 

mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk menilai 

kinerja koperasi dari aspek finansial dapat dilakukan melalui 

analisis terhadap laporan keuangan dengan berbagai alat 

analisis. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai apakah suatu koperasi mempunyai tingkat kinerja 

yang baik, yaitu menjanjikan dan dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya. (Sahlan, 2020) 

 Fungsi Koperasi adalah sebagai alat perjuangan ekonomi 
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untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, sebagai alat 

pendemokrasian ekonomi Nasional, sebagai salah satu urat 

nadi perekonomian bangsa Indonesia, sebagai alat Pembina 

insan masyarakat untuk memperoleh kedudukan ekonomi 

Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana 

perekonomian rakyat. (Drs. Amin Widjaja Tunggal, 1995) 

3. Prinsip-Prinsip Koperasi 

 Penyusunan Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia tidak 

terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi 

internasional. Sebagaimana di nyatakan dalam pasal 5 ayat 1 

Undang-undang No.25/1992, 

 Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: (Rudianto, 2010) 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka karena itu, 

tidak seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain 

untuk menjadi anggota koperasi. 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis penerapan 

prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan 

mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi 

didalam pengambilan keputusan koperasi. 

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan 

sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota 

. Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau 

keuntungan untuk menunjukkan selisih antara 

penghasilan yang diterima selama periode tertentu 
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dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh 

penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan 

sisa hasil usaha (SHU) . SHU ini setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota 

sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. 

Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi 

masing-masing terhadap pembentukan SHU ini.  

4. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi 

anggota dengan koperasi selama periode tertentu. 

5. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. 

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan 

bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian 

imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, 

koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa 

kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi. 

6. Kemandirian, Agar dapat mandiri, koperasi harus 

mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar 

dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus 

memperjuangkan kepentingan serta peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Rudianto, 2010) 

4. Jenis Koperasi  

  Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, Koperasi 

dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Bidang Usaha koperasi 

mencerminkan jenis produk yang dijual skepada masyarakat dan 

para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis 
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anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007. 

  Koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis 

koperasi, yaitu: (Rudianto, 2010) 

a. Koperasi Simpan Pinjam 

 Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah 

koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan 

dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan 

kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. 

Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan 

jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota 

koperasi. 

b. Koperasi Konsumen 

 Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya 

terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau 

jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan 

pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu 

koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang 

kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, 

koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan 

sebagainya. 

c. Koperasi Pemasaran 

 Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggota terdiri 

dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. 

Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para 

anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka 
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hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan 

barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang 

tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan 

anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. 

 Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk 

menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil 

mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam 

memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan. 

d. Koperasi Produsen 

 Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya 

tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi b ekerja sama dalam 

wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang 

atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah 

menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola sarana 

produksi bersama.  

 Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan 

kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan 

barang-barang atau jasa tertentu melaui suatu badan usaha 

yang mereka kelola dan miliki sendiri. (Rudianto, 2010) 

5. Akun-Akun Koperasi Konsumen 

  Akun-akun tersebut antara laiin: (Rudianto, 2010) 

1. Pembelian yaitu akun yang hanya digunakan untuk 

menampung aktivitas pembelian barang dagangan koperasi. 

Pembelian aktiva selain barang dagangan (seperti 

pembelian peralatan kantor, pembelian perlengkapan 
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kantor, dan lain-lain) tidak ditampung dalam akun ini. 

2. Partisipasi Bruto Anggota yaitu kontribusi anggota kepada 

koperasi sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa 

kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan 

pasrtisipasi neto. Dengan kata lain, partisipasi bruto adalah 

nilai total penjualan produk koperasi, baik berupa barang 

maupun jasa, kepada anggota koperasi. 

3. Pendapatan dari Nonanggota yaitu penjualan barang dan 

jasa kepada pihak selain anggota koperasi. Ini berarti 

penjualan produk koperasi kepada masyarakat umum. 

4. Beban perkoperasian yaitu beban yang berkaitan dengan 

gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan 

kegiatan usaha. 

5. Sisa Hasil Usaha(SHU) yang menunjukkan selisih antara 

penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan 

pengorbanan yang dikeluarkan koperasi untuk memperoleh 

penghasilan itu. SHU ini, setelah dikurangi dengan beban-

beban tertentu, akan dibagikan kepada para anggota sesuai 

perimbangan jasanya masing-masing. 

6. Persediaan yaitu akun yang digunakan untuk menunjukkan 

jumlah barang dagangan yang dimiliki koperasi pada awal 

atau akhir periode akuntansi tertentu. 

7. Harga Pokok Penjualan yang digunakan untuk menampung 

harga pokok/harga beli barang yang dijual selama suatu 

periode akuntansi. 
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8. Beban Pokok yaitu harga beli barang yang dijual kepada 

anggota koperasi. Jadi, pada dasarnya beban pokok adalah 

harga pokok penjualan barang yang dijual kepada anggota 

koperasi. 

9. Potongan Penjualan/ Potongan Tunai Yaitu jumlah diskon 

atau pengurangan yang diberikan pihak penjual (koperasi) 

kepada konsumen karena telah membayar secara tunai atau 

dalam waktu yang telah ditentukan. 

10. Retur penjualan yaitu sejumlah barang yang telah dijual 

(oleh koperasi ) tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli 

karena ada ketidaksesuaian dengan pesanan. 

11. Potongan pembelian yaitu diskon yang telah diberikan pihak 

produsen/supplier kepada pihak pembeli (koperasi) karena 

telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang 

ditetapkan. 

6. Beberapa Istilah Dalam Akuntansi Koperasi 

  Pada dasarnya, menyusun persamaan akuntansi sama 

dengan menyusun neraca suatu koperasi. Karena itu, kita harus 

mengenal beberapa istilah yang biasa digunakan dalam ilmu 

akuntansi. Koperasi, yaitu: (Rudianto, 2010). 

1. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki kopersi dan siap 

digunakan, seperti cek kontan serta uang tunai (uang kertas 

dan uang logam) (B & john, 2017) 

2. Piutang Anggota dalah hak (tagihan) koperasi kepada 

anggota koperasi. Tagihan tersebut timbul karena koperasi 
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meminjamkan uang kepada anggotanya atau karena 

koperasi menjual barang kepada anggota secara kredit. 

3. Perlengkapan Kantor adalah barang/bahan pelengkap 

aktivitas koperasi yang biasanya berumur pendek (kurang 

dari satu tahun) yang habis karena pemakaian, seperti 

kertas, pulpen, tinta,  dan sebagainya. 

4. Peralatan Kantor adalah alat-alat yang dimiliki koperasi dan 

digunakan dalam operasi jangka panjang, seperti: meja, 

kursi, komputer dan sebagainya.  

5. Utang Usaha adalah pinjaman (kewajiban) yang dimiliki 

koperasi kepada pihak lain yang akan timbul akibat transaksi 

pembelian kredit yang dilakukan koperasi. 

6. Utang Bank adalah kewajiban yang dimiliki koperasi kepada 

pihak bank karena telah meminjam uang kepada bank. 

7. Simpanan sukarela adalah kewajiban yang dimiliki koperasi 

kepada anggotanya karena anggota telah menyimpan 

(menabung) uangnya di koperasi. 

8. Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang 

sama banyaknya yang harus disetorkan setiap anggota 

pada waktu masuk menjadi anggota koperasi. Jenis 

simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama 

orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Simpanan 

pokok ini adalah bagian dari ekuitas (modal) koperasi. 

9. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang 

harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan 
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kesempatan tertentu, misalnya sebulan sekali. Jenis 

simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara-cara 

yang diatur lebih lanjut dalamanggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga (AD/ART) secara keputusan rapat anggota 

koperasi. Simpanan pokok ini adalah bagian dari ekuitas 

(modal) koperasi. 

  Diagram (Flowchart) prosedur simpan pinjam dapat 

dilihat pada gambar 2.2 dan 2.3 

Keterangan : 

 

KA = Kartu Anggota 

BSU  = Bukti Setoran Uang Masuk 

BS  = Buku Simpanan 

PP  = Permohonan Pinjaman 

BP  = Buku Pinjaman 

BK  = Slip Uang Keluar 

A  = Arsip Buku Simpanan 

B  = Pengarsipan oleh anggota 

C  = Arsip Buku Pinjaman 
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   Gambar 2.2  Flowchart simpanan 
  Sumber: Hari Iwan Nurmansyah(2017:1) 

Prosedur Simpanan : 

1. Anggota Koperasi melakukan simpanan ke kasir dengan membawa 

kartu anggota. 

2. Kasir membuat bukti setoran uang masuk (BSU) dan mencatat 

simpanan pada buku anggota dan buku simpanan (BS). 

3. Kasir memberikan bukti setoran uang masuk kepada bendahara 

untuk ditandatangani bersama Kartu anggota (KA) dan kemudian 

dokumen tersebut dikembalikan ke kasir 

4. Kasir menyerahkan bukti setoran uang masuk pada anggota untuk di 

tandatangani dan juga mengembalikan buku anggota kemudian 

Kasir mengarsip tetap BSU dalam arsip simpanan. 
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Gambar 2.3 : Flowchart pinjaman 

Sumber: Hari Iwan Nurmansyah(2017:2) 
 

Prosedur Pinjaman: 

a. Anggota datang ke kasir dengan membawa buku anggota untuk 

pengajuan pinjaman. 

b. Kasir mengecek buku anggota dengan data anggota serta data 

pijaman di arsip pinjaman. Apabila tidak memenuhi syarat maka 

pengajuan ditolak dan buku anggota dikembalikan, jika diterima 

maka anggota diberikan permohonan pinjaman. 

c. Anggota membuat permohonan pinjaman ke kasir dan Kasir 

memberikan permohonan pinjaman (PP) bersama kartu anggota 

(KA) ke Ketua. 
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d. Ketua menganalisa pengajuan pinjaman jika diterima 

permohonan pinjaman ditandatangani dan jika di tolak buku 

anggota dikembalikan. 

e. Kasir memberikan Permohonan Pinjaman kepada anggota untuk 

ditanda tangani dan mencatat pinjaman dalam buku anggota dan 

bukti setoran uang keluar (BSU) 

f. Buku anggota, dan bukti setoran uang keluar (BSU) diserahkan 

ke bendahara untuk di tandatangani kemudian diberikan kembali 

ke anggota beserta pinjaman yang di setujui sedangkan 

permohonan pinjaman (PP) di arsip. 

g. Anggota menandatangani BUK dan mengembalikan ke kasir dan 

arsip pada arsip BK. 

E. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika 

melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki 

fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai 

dalam kajian penelitian berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Berikut beberapa uraian penelitian–penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. 

 Dhinar Septiana (2018)  dengan judul ” Sistem Akuntansi 

Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Koperasi Karyawan Merpati 

Pos Banjarmasin”. Hasil penelitian dimana informasi yang diperlukan 

manajemen adalah jumlah setoran unit usaha koperasi, fungsi yang 

terkait dalam sistem penerimaan kas dari unit usaha di koperasi adalah 

fungsi kas dan akuntansi. 
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 Liza Arianita (2016) dengan judul “Sistem Akuntansi Penerimaan 

Kas: Studi kasus pada koperasi Karyawan PT.Epson  Batam”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerimaan kas sudah 

berjalan dengan efektif kecuali dalam fungsi terkait dimana masih 

terjadi perangkapan fungsi, dokumen yang digunakan dan catatan 

akuntansi yang sederhana memungkinkan terjadinya kesalaahan yang 

bisa berakibat fatal. 

 Musdalifah (2016) dengan judul “Tinjauan Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas pada Koperasi Mahasiswa Almamater Universitas 

Negeri Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi 

Mahasiswa Almamater UNM alam sistem Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas belum sesuai dengan teori yang dilakukan oleh 

Mulyadi 

 I Gusti Ayu Anom Pradnyawati, I Wayan Suwendra, dan I Nyoman 

Sujana (2017) dengan judul” Analisis SistemAkuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran kas pada Koerasi Pegawai Negeri Setya Graha di 

Kecamatan Mendoyo Tahun 2017” Hasil penelitian ini bahwa terdapat 

beberapa ketidak sesuaian antara prosedur dengan standar yang 

berlaku pada KPN Setya Graha. 

 Darmayanti dan M.Yusuf Hrnandez (2020) dengan judul” Sistem 

Informasi Akuntansi Penerimaan da Pengeluaran Kas pada KPRI 

Andan Jejama Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memudahkan 

karyawan dalam pengolaan data kas dan pengeluaran kas, 

mempercepat dalam penyajian laporan dan mempermudah dalam 
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proses pencarian data pengeluaran dan penerimaan kas. Sistem 

informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi kerja 

 Damayanti dan Sulistiani (2021) dengan judul” Sistem Informasi  

Pembayaran Biaya Sekolah pada SD Ar-Raudah Bandar Lampung”. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akunat si 

penerimaan kas dapat mempermudah dalam pencarian data, 

mempermudah dan mempercepat dalam penyajian laporan sehingga 

pimpinan dapat segera mengambil keputusan berdasarkan laporan 

yang diterima.  

 Nina Aristieka dan Hesti Widianti (2020) dengan judul” Sistem  

Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Unit Simpan Pinjam Kud 

Mina Kota Tegal”. Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa sistem 

penerimaan kas pada Unit Simpan Pinjam KUD Kara Mina Kota Tegal 

sudah cukup baik karena telah menggunakan slip setoran tunai 

bernomor urut tercetak dan telah terkomputerisasi 

 Nenden Yulia Siti Nurjanah, Iyeh Supriatna(2021) dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Simpan Pinjam dan Pinjam 

Pda Koperasi Simpan Pinjam Jaya Kencana (KSPJK)”. Hasil Penelitian 

ini Adalah Sistem Infornasi Akuntansi simpan pinjam yang penulis 

rancang telah disesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan koperasi ini 

serta dimaksudkan untuk mempermudah koperasi dalam mengolah 

setiap data  simpan pinjam menjadi output berupa informasi daftar 

anggota, daftar simpanan. 

 Dony Waluya Firdaus,Dimas Widya sastrena(2017) dengan 

judul”Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi dan UMKM 
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Berbasis Technopreneur”. Hasil penelitian ini adalah:Sistem Informasi 

Akuntansi Koperasi dan UMKM berbasis Technopreneur dengan ERP 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dapat 

membantu koperasi dan Umkm dalam menyajikanlaporan keuangan.  

 Julia Prasisca, Rika Kharlina, Christina Yunita (2017) dengan 

judul” Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 

Pada Koperasi Lister PT. PLN (Persero) Kota Palembang”. Hasil 

penelitian ini  menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi 

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pada koperasi lister PT. PLN (Persero) Kota Palembang. 

TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO PENELITIAN JUDUL 
METODE 
ANALISIS 

HASIL 

1 Dhinar 
Septiana 
(2018) 

Sistem 
Akuntansi 
Penerimaan dan 
Pengeluaran 
Kas pada 
Koperasi 
Karyawan 
Merpati Pos 
Banjarmasin  

Penelitian 
kualitatif 

Hasil penelitian 
dimana informasi 
yang diperlukan 
manajemen 
adalah jumlah 
setoran unit usaha 
koperasi, fungsi 
yang terkait dalam 
sistem 
penerimaan kas 
dari unit usaha di 
koperasi adalah 
fungsi kas dan 
akuntansi. 

2 Liza Arianita 
(2016) 

Sistem 
Akuntansi 
Penerimaan 
Kas: Studi kasus 
pada koperasi 
Karyawan 
PT.Epson  
Batam 

Penelitian 
kualitatif 

Hasil dari 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa secara 
umum penerimaan 
kas sudah berjalan 
dengan efektif 
kecuali dalam 
fungsi terkait 
dimana masih 
terjadi 
perangkapan 
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fungsi, dokumen 
yang digunakan 
dan catatan 
akuntansi yang 
sederhana 
memungkinkan 
terjadinya 
kesalaahan yang 
bisa berakibat 
fatal. 
 

3 Musdalifah 
(2016) 

Tinjauan 
Penerimaan dan 
Pengeluaran 
Kas pada 
Koperasi 
Mahasiswa 
Almamater 
Universitas 
Negeri Makassar 

Penelitian 
deskriptif 
kualitatif 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa Koperasi 
Mahasiswa 
Almamater UNM 
alam sistem 
Akuntansi 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas 
belum sesuai 
dengan teori yang 
dilakukan oleh 
Mulyadi 

4 I Gusti Ayu 
Anom 
Pradnyawati, I 
Wayan 
Suwendra, dan 
I Nyoman 
Sujana (2017) 

Analisis 
SistemAkuntansi 
Penerimaan dan 
Pengeluaran kas 
pada Koerasi 
Pegawai Negeri 
Setya Graha di 
Kecamatan 
Mendoyo Tahun 
2017 

Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil penelitian ini 
bahwa terdapat 
beberapa ketidak 
sesuaian antara 
prosedur dengan 
standar yang 
berlaku pada KPN 
Setya Graha. 

5 Darmayanti 
dan M.Yusuf 
Hrnandez 
(2020) 

Sistem Informasi 
Akuntansi 
Penerimaan da 
Pengeluaran 
Kas pada KPRI 
Andan Jejama 
Kabupaten 
Pesawaran 

Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil dari 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa sistem 
informasi 
akuntansi dapat 
memudahkan 
karyawan dalam 
pengolaan data 
kas dan 
pengeluaran kas, 
mempercepat 
dalam penyajian 
laporan dan 
mempermudah 
dalam proses 
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pencarian data 
pengeluaran dan 
penerimaan kas. 
Sistem informasi 
akuntansi dapat 
meningkatkan 
efisiensi kerja. 

6 Damayanti dan 
Sulistiani 
(2021) 

Sistem Informasi  
Pembayaran 
Biaya Sekolah 
pada SD Ar-
Raudah Bandar 
Lampung 

Penelitian 
Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil penelitian ini 
menyatakan 
bahwa sistem 
informasi akunat si 
penerimaan kas 
dapat 
mempermudah 
dalam pencarian 
data, 
mempermudah 
dan mempercepat 
dalam penyajian 
laporan sehingga 
pimpinan dapat 
segera mengambil 
keputusan 
berdasarkan 
laporan yang 
diterima. 

7 Nina Aristieka 
dan Hesti 
Widianti (2020) 

Sistem  
Informasi 
Akuntansi 
Penerimaan Kas 
pada Unit 
Simpan Pinjam 
Kud Mina Kota 
Tegal  

Penelitian 
Deskriptif 
kualitatif 

Hasil penelitian ini 
Menunjukkan 
bahwa sistem 
penerimaan kas 
pada Unit Simpan 
Pinjam KUD Kara 
Mina Kota Tegal 
sudah cukup baik 
karena telah 
menggunakan slip 
setoran tunai 
bernomor urut 
tercetak dan telah 
terkomputerisasi 

8 Nenden Yulia 
Siti Nurjanah, 
Iyeh Supriatna 
(2021) 

Perancangan 
Sistem Informasi 
Akuntansi 
Simpan dan 
Pinjam Pada 
Koperasi 
Simpan Pinjam 
Jaya Kencana 
(KSPJK) 

Metode 
deskriptif 
kualitatif 

Hasil Penelitian ini 
Adalah Sistem 
Informasi 
Akuntansi simpan 
pinjam yang 
penulis rancang 
telah disesuaikan 
dengan aktivitas 
dan kebutuhan 
koperasi ini serta 
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dimaksudkan 
untuk 
mempermudah 
koperasi dalam 
mengolah setiap 
data simpan 
pinjam menjadi 
output berupa 
informasi daftar 
anggota, daftar 
simpanan. 

9 Dony Waluya 
Firdaus , Dimas 
Widya sastrena 
(2017) 

Perancangan 
Sistem Informasi 
Akuntansi 
Koperasi dan 
UMKM Berbasis 
Technopreneur 

Penelitian 
kualitatif 

Hasil penelitian ini 
adalah: 
Sistem Informasi 
Akuntansi 
Koperasi dan 
UMKM berbasis 
Technopreneur 
dengan ERP 
dapat 
menghasilkan 
laporan keuangan 
yang akuntabel 
dapat membantu 
koperasi dan 
Umkm dalam 
menyajikanlaporan 
keuangan. 

10 Julia Prasisca, 
Rika Kharlina, 
Christina 
Yunita  
(2017) 

Pengaruh 
Penerapan 
Sistem Informasi 
Akuntansi 
Keuangan Pada 
Koperasi Lister 
PT. PLN 
(Persero) Kota 
Palembang 

Penelitian 
kualitatif 

Hasil penelitian ini  
menunjukkan 
bahwa variabel 
sistem informasi 
akuntansi 
keuangan 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
kualitas laporan 
keuangan pada 
koperasi lister PT. 
PLN (Persero) 
Kota Palembang 
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F. Kerangka Pikir 

      

 

      

          

          

          

            

          

         

 

 Gambar 2.4 kerangka pikir 

 Koperasi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar tepatnya 

bertempat di JL.Rappocini Raya No.223 Makassar adalah  koperasi 

mempunyai  tujuan yang  sama  yaitu  untuk memperoleh  laba.  Laba  

yang  diperoleh  akan  digunakan  untuk  proses kelangsungan  

kegiatan  koperasi. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  atau untuk 

memperoleh laba tersebut perusahaan melakukan berbagai cara atau 

upaya untuk meningkatkan aktivitas usahanya secara optimal. 

Pengawasan atas  aktivitas  koperasi  merupakan  tanggung  jawab  

pemimpin koperasi akan  tetapi  apabila  jumlah  kegiatan  semakin  

meningkat  dan kompleks maka aktivitas koperasi  tersebut tidak dapat 

diawasi lagi oleh pemimpin  koperasi  secara  langsung  oleh  sebab  itu  

pemimpin koperasi  memerlukan  informasi  yang  tepat,  cepat,  dan  

Sistem Informasi Akuntansi  

penerimaan kas 

         Pengendalian Internal 

                      Laba 

                   Koperasi  
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akurat  yang dapat diandalkan dan dipercaya untuk mengetahui 

kegiatan-  kegiatan yang ekonomi  yang  terjadi  di  dalam  koperasi.  

Adanya  informasi  yang  baik merupakan  suatu  hal  yang  berguna  

bagi  pemimpin  untuk  menetapkan kejadian- kejadian yang dianggap 

perlu bagi koperasi. 

 Adanya  informasi  yang  baik merupakan  suatu  hal  yang  

berguna  bagi  pemimpin  untuk  menetapkan kejadian- kejadian yang 

dianggap perlu bagi koperasi. 

 Untuk  memperlancar  semua  aktivitas  koperasi agar mencapai 

tujuan koperasi yang sesuai dengan ada yang telah ditetapkan maka  

dibutuhkan  suatu  sistem  informasi  akuntansi penerimaan kas.  

Sistem  informasi akuntansi penerimaan kas dapat  menghasilkan  

informasi  keuangan  dan  informasi  lainnya yang  diperoleh  dari  

pengumpulan  dan  pengelolaan  data  transaksi  secara akurat.   

 Sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Lilis  P.  dan  

Sri  Dewi A. (2010, h. 57) “Sistem informasi akuntasi penerimaan kas 

dapat pula didefiniskan sebagai  suatu  sistem  yang  berfungsi  untuk  

mengorganisasi  formulir, catatan, dan laporan  yang dikoordinasikan 

untuk menghasilkan informasi keuangan  yang  dibutuhkan  dalam  

pembuatan  keputusan  manajemen  dan pimpinan perusahaan dan 

dapat memudahkan pengelolaan perusahaan”. 

 Data yang diolah dalam sistem informasi akuntansi penerimaan 

kas adalah data keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber, 

sehingga sistem informasi akuntansi penerimaan kas  juga berperan  

dalam  mengolah  data  penjualan  dalam  suatu koperasi. Pembuatan 
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atau pengaturan suatu sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapatan didasari hasil 

penjualan usaha pertokoan dan hasil setoran pembayaran pinjaman 

anggota bagi  koperasi  yang  dapat  dipakai  untuk  membiayai  

kegiatan koperasi,oleh karena itu pimpinan harus benar-  benar 

mengawasi dan mengendalikan kegiatan  penerimaan kas  perusahaan  

dengan  menerapkan  sistem informasi akuntansi  penerimaan kas  

yang  memadai  sehingga  efektifitas penjualan dan penerimaan 

setoran pembayaran pinjaman anggota koperasi dapat dicapai.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang 

bersifat  deskriptif.  Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu 

penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah di 

bangun dari data yang sudah didapatkan dilapangan. Metode penelitian 

kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan kemudian 

dilakukan pengumpulan data sampai mendalam , mulai dari observasi 

hingga penyusunan laporan. Jenis penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi  Akuntansi  penerimaan kas pada  Koperasi Kantor 

Kementerian Agama Kota  Makassar”  ini termasuk  dalam  penelitian  

eksperimental. Adapun alasan penelitian menggunakan penelitian 

kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait 

dengan fenomena yang menarik dengan menyajikan data yang diberikan 

oleh narasumber sehingga memberikan gambaran yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

B. Fokus Penelitian 

 Fokus dari Penelitian ini Adalah Bagaimana Sistem Informasi 

Akuntansi penerimaan kas  pada Koperasi Kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama 

Kota Makasar tepatnya Pada Jl.Rapppocini Raya No.223 Makassar. 
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Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini selama kurang lebih 2 bulan. 

Yaitu pada tanggal 13 September sampai dengan 22 Oktober 2022 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer, yaitu data yang didapatkan dan diberikan kepada 

pengumpul data berupa hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber 

b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dan diberikan 

kepada pengumpul berupa dokumen dokumen terkait dengan 

penelitian 

2. Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini diambil di Koperasi Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar, Penulis menggunakan Data 

Koperasi  berupa Hasil wawancara dari Narasumber yaitu bapak 

Kepala Koperasi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

cara : 

1. Wawancara  

 Wawancara pada penelitian ini yaitu pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berwenang untuk 

memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. 

2.  Dokumentasi dalam hal ini yaitu dengan melakukan kegiatan 

mencari dan mendapatkan dokumen-dokumen yang berhubungan 
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dengan Sistem Informasi Akuntansi Pada Koperasi Kantor 

Kementerian Agama Kota Makassar. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah daftar wawancara , alat dokumentasi seperti 

perekam suara dan kamera, alat tulis, dan buku catatan. 

G. Metode Analisis Data 

 Adapun tahapan analisi data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

 Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pertanyaan atau 

masalah yang telah di rumuskan yakni bagaimana sistem informasi 

penerimaan kas pada koperasi koantor kementerian agama kota 

makassar? 

2. Reduksi  

 Yakni memilih, memusatkan penyederhaan pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. 

3. Di kategorikan 

 Yakni proses pengelompokan berdarkan tanggal karakteristik 

informan atau lokasi penelitian 

4. Kesimpulan  

 Yakni proses akhir yang dilakukan yang mencakup informasi-

informasi penting dalam penelitian. 

 Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis 

yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau 
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keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasrkan 

keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian 

diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap 

permasalahan yang diajukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Koperasi Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar 

 Koperasi Kantor Kemeneterian Agama Kota Makassar bernama 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalat yang merupakan Koperasi yang 

terletak pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

tepatnya di Jalan Rappocini Raya Nomor 223, Kelurahan Buakana, 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi,Sulawesi Selatan. 

Koperasi Kpn Muamalat ini di resmikan penggunaannya pada tanggal 

15 Agustus 2016.   

 Koperasi Pegawai Negeri Muamalat ini merupakan Koperasi 

Pegawai Negeri dimana anggotanya terdiri dari seluruh pegawai 

Kementerian Agama Kota Makassar baik yang dikantor Kementerian 

Agama maupun yang di Kecamatan atau Kantor urusan Agama. 

 Pada awalnya Koperasi ini hanya memiliki beberapa orang 

anggota dan saat ini sudah mencapai ratusan anggota tepatnya 500 

orang. Koperasi Pegawai Negeri Muamalat ini terdiri dari simpan 

pinjam, usaha Kantin, dan Pertokoan.  Dimana bunga angsuran kredit 

atau pinjaman, setoran usaha kantin dan yang paling besar 

kontribusinya adalah usaha pertokoan karna di pertokoan ini 

keuntungan sesuai barang yang terjual, ketiganya  merupakan 

sumber penerimaan kas yang ada pada Koperasi Kantor Kementerian 

Agama Kota Makassar.  
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MOTTO 

   LAYANAN 

 

 

   SOPAN 

 

    SANTUN 

 

    RAMAH-TAMAH 

 

     PEMURAH-PENYAYANG 

Gambar 4.1 

2. VISI dan MISI 

 Berikut visi dan misi pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalat 

Kantor Kementerian Agama Kota Makassar: 

Visi: 

Menjadikan Koperasi yang baik, sehat & besar 

Misi: 

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota 

b. Memberikan mutu pelayanan yang baik 

c. Mengembangkan lini bisnis 

d. Menambah produktifitas 

e. Meningkatkan kebersamaan, ibadah, sosial, agama & keagamaan 
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3. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada suatu perusahaan atau badan usaha 

merupakan kerangka dasar yang menyatukan fungsi-fungsi yang ada 

di suatu perusahaan atau badan usaha. Adanya struktur organisasi 

pada koperasi berguna agar pengurus, pengawas, dan pengelola 

koperasi dapat memahami tanggung jawab dan wewenangnya serta 

dapat memposisikan diri dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2Gambar struktur organisasi KPN Muamalat 

Rapat Anggota 

Pengurus  Pengawas 

Manajer  

Kepala Unit Simpan Pinjam 

(Pengelolaan Unit Simpan Pinjam) 

Kepala Unit Usaha 

(Pengelola Unit Usaha) 
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4. Job Description 

 Berikut ini uraian tanggung jawab masing-masing bagian pada 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kementerian Agama Kota 

Makassar: 

1. Rapat Anggota Tahunan 

Adapun hal yang dibahas pada rapat anggota tahunan adalah 

sebagai berikut: 

a) Memberi tanggung jawab kepada pengurus untuk membuat 

kebijakan akuntansi misalnya seperti metode penyusutan 

aktiva tetap, metode penyisihan piutang ragu-ragu, metode 

penilaian persediaan. 

b) Memberi tanggung jawabkepada pengurus untuk mengikuti 

pedoman akuntansi yang ada dengan berpegang kepada 

prinsip akuntansi indonesia dan standar khusus akuntansi 

untuk koperasi. 

c) Memberi tanggung jawab kepada pengurus untuk mengikuti 

pedoman akuntansi yang ada dengan berpegang kepada 

Prinsip Akuntansi Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi 

untuk koperasi. 

d) Memberi tanggung jawab kepada pengurus untuk menyusun 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan 

Perkiraan Perhitungan Hasil Usaha  (PPHU) Koperasi. 

e) Memberi tanggung jawab kepada pengurus agar 

menggunakan tenaga yang memenuhi persyaratan dalam 
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bidang akuntansi untuk melakukan pengelolaan  bidang 

akuntansi. 

f) Memberi tanggung jawab kepada pengurus untuk membuat 

aturan otorisasi dalam penerimaan atau pengeluaran uang 

dan barang.  

g) Memberi tanggung jawab rencana investasi jangka panjang 

karena hal tersebut berkaitan dengan struktur permodalan 

yang ada pada koperasi. 

2. Pengurus  

a) Pengurus secara kolektif 

 Adapun tugas dan wewenang pengurus adalah sebagai 

berikut : 

1) Membuat kebijakan yang dapat mendorong penerapan 

akuntansi sesuai dengan penugasan dari rapat anggota 

dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga dapat 

menjamin kemanfaatan dan keamanan serta pertanggung 

jawaban keuangan maupun harta kekayaan. 

2) Membuat aturan otorisasi dalam penerimaan atau 

pengeluaran uang dan barang. 

3) Mengangkat pegawai yang memenuhi syarat untuk 

mengelola bidang akuntansi 

4) Mengadakan program training untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan yang bertugas di bidang akuntansi. 

b) Ketua  
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 Adapun tugas dan wewenang ketua adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuat rumusan ketetapan-ketetapan yang diputuskan 

dalam rapat pengurus dan melaksanakannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Membuat ketetapan tentang batasan wewenang atau 

otorisasi dalam penerimaan atau pengeluaran uang dan 

barang. 

3) Menganalisa dan memberi arahan mengenai laporan 

bidang usaha dan keuangan secara periodik yang 

dilaporkan oleh manajer. 

c) Sekretaris  

1) Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi 

2) Mengarahkan tugas karyawan 

3) Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan  

4) Menandatangani surat-surat bersama ketua 

5) Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan 

penyuluhan. 

d) Bendahara  

Adapun tugas dan wewenang bendahara adalah sebagai 

berikut : 

1) Bersama-sama dengan Kepala Bagian Keuangan 

menandatangani penegeluaran cek atau giro  bilyet sesuai 

dengan wewenangnya. 
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2) Mengawasi dan mengelola keuangan yang dilakukan oleh 

Manajer. 

 

3. Pengawas  

 Adapun tugas dan wewenang pengawas adalah 

mengawasi pelaksanaan akuntansi dan keuangan agar tetap taat 

pada pedoman melalui proses pemeriksaan. 

4. Manajer  

Adapun tugas dan wewenang manajer adalah sebagai berikut : 

a) Mengikuti kebijakan pengurus dibidang keuangan dan 

akuntansi yang telah ditetapkan dalam rapat anggota dan 

rapat pengurus. 

b) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara 

periodik dan melampirkan hasil usaha masing-masing unit.  

c) Melakukan pengesahan pengeluaran uang dan barang serta 

kekayaan sesuai dengan batas wewenanf yang ditetapkan 

oleh pengurus. 

d) Mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan 

barang serta kekayaan lainnya untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya kerugian. 

e) Menyusun rancangan rencana kerja dan RAPB, serta 

perkiraan perhitungan Hasil Usaha (PPUH). 

5. Kepala bagian keuangan 

 Adapun tugas dan wewenang kepala bagian keuangan 

adalah sebagai berikut: 
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a) Menyiapkan laporan keuangan setiap akahir bulan dan akhir 

tahun buku sebagai pertanggungjawaban manajer kepada 

pengurus. 

b) Menyusun cash flow secara periodic 

c) Membantu manajer dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas. 

d) Meneliti keaslian dan kewajaran bukti-bukti penerimaan dan 

pengeluaran uang. 

e) Membantu manajer dalam mengelola keuangan termasuk 

melakukan pemeriksaan setiap hari. 

f) Menyiapkan cek untuk pembayaran melalui bank  

g) Bersama-sama dengan bendahara menandatangani cek dan 

giro bilyet serta pengesahan penerimaan dan pengeluaran 

kas/bank sesuai wewenang yang diterima dari pengurus. 

6. Sub bagian kas (Kasir) 

 Adapun tugas dan wewenang sub bagian kas (Kasir) 

adalah sebagai berikut: 

a) Menerima dan menyimpan uang, cek, dan giro bilyet serta 

menyiapkan bukti penerimaannya. 

b) Mengeluarkan uang sesuai dengan otorisasi serta menyiapkan 

bukti pengeluarannya. 

c) Mengorganisir bukti penerimaan dan pengeluaran kas secara 

teratur. 

d) Bertanggung hawab atas ketepatan saldo kas. 
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e) Memberikan laporan saldo kas harian kepada kepala bagian 

keuangan. 

f) Menyetor dan mengambil uang ke bank atas perintah kepala 

bagian keuangan. 

7. Sub bagian akuntansi (Juru Buku) 

 Adapun tugas dan wewenang sub bagian akuntansi (juru 

buku) adalah sebagai berikut: 

a) Menganalisa kelengkapan, kebenaran, dan kebenaran bukti-

bukti transaksi sebelum dibukukan. 

b) Membuat pembukuan atas transaksi sesuai dengan pedoman 

akuntansi yang telah ditetapkan. 

c) Mengarsipkan semua dokumen, bukt-bukti pembukuan secara 

teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d) Menyiapkan data keuangan yang dibutuhkan, antara lain 

neraca dan perhitungan hasil usaha beserta lampirannya. 

Laporan pertanggung jawaban kegiatan usaha untuk masing-

masing unit usaha dan laporan lainnya yang menyangkut 

keuangan. 

e) Menciptakan dan menjaga hubungan kerja yang harmonis 

dengan unit usaha, bagian, dan sub bagian yang menunjang 

kelancaran arus dokumen keuangan. 

f) Membantu kelancaran tugas pihak-pihak yang berkepentingan 

di dalam pemeriksaan, pembinaan keuangan, dan 

manajemen. 

8. Kepala unit 
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 Tugas dan wewenang kepala unit adalah sebagai berikut: 

a. Membantu kelancaran arus dokumen dan unit usaha kepada 

sub bagian akuntansi. 

b. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan administrasi 

tambahan yang ada di unit usaha.  

B. Hasil Penelitian 

1.  Syarat- syarat pendaftaran anggota pada Koperasi Pegawai 

Negeri Muamalat Kementerian Agama Kota Makassar 

  Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai 

anggota koperasi yaitu sebagai berikut: 

1) Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

2) Sudah bergabung pada Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar kurang lebih 1 tahun masa kerja. 

3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk  

4) Menyetor simpanan pokok sebesar RP. 50.000  

2. Prosedur simpanan pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalat 

Kementerian Agama Kota Makassar   

Adapun prosedur simpanan adalah sebagai berikut: 

Prosedur Simpanan : 

1) Anggota Koperasi melakukan simpanan ke kasir dengan 

membawa kartu anggota. 

2) Kasir membuat bukti setoran uang masuk (BSU) dan mencatat 

simpanan pada buku anggota dan buku simpanan (BS). 

3) Kasir memberikan bukti setoran uang masuk kepada bendahara 

untuk ditandatangani bersama Kartu anggota (KA) dan kemudian 
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dokumen tersebut dikembalikan ke kasir 

4) Kasir menyerahkan bukti setoran uang masuk pada anggota untuk 

di tandatangani dan juga mengembalikan buku anggota kemudian 

Kasir mengarsip tetap BSU dalam arsip simpanan.  

 
3. Jenis jenis simpanan 

a. Simpanan wajib  

 Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang 

harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan 

tertentu, misalnya sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat 

diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut 

dalamanggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 

secara keputusan rapat anggota koperasi. Simpanan pokok ini 

adalah bagian dari ekuitas (modal) koperasi. Adapun simpanan 

wajib berdasarkan wawancara yang telah dilakukan adalah 

sebesar RP .50.000  

b. Simpanan pokok  

 Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang 

sama banyaknya yang harus disetorkan setiap anggota pada 

waktu masuk menjadi anggota koperasi. Jenis simpanan pokok ini 

tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi 

anggota koperasi. Simpanan pokok ini adalah bagian dari ekuitas 

(modal) koperasi. Simpanan pokok pada Kpn Muamalat adalah 

sebesar RP. 50.000  

c. Simpanan sukarela  

 Simpanan sukarela adalah iuran yang dibayar oleh 
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anggota koperasi secara sukarela sesuai kemampuan masing-

masing anggota koperasi. 

4. Prosedur pinjaman  

Syarat-syarat pengajuan kredit pada Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat adalah sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai anggota  

b. Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk 

d. Menyetor daftar slip gaji 

e. Mengisi blanko pernyataan potongan gaji 

f. Mengisi blanko pernyataan potongan gaji 

g. Maksimal RP. 20.000. 000 pengajuan kredit 

 Adapun syarat-syarat diatas wajib dienuhi jika ingin 

mengajukan kredit pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Jika 

memenuhi spesifikasi maka pengajuan kredit tersebut akan 

diterima lalu di proses sebagaimana dengan prosedur yang ada. 

Berikut adalah prosedur pinjaman:  

a. Anggota datang ke kasir dengan membawa buku anggota untuk 

pengajuan pinjaman. 

b. Kasir mengecek buku anggota dengan data anggota serta data 

pijaman di arsip pinjaman. Apabila tidak memenuhi syarat maka 

pengajuan ditolak dan buku anggota dikembalikan, jika diterima 

maka anggota diberikan permohonan pinjaman. 

c. Anggota membuat permohonan pinjaman ke kasir dan Kasir 

memberikan permohonan pinjaman (PP) bersama kartu anggota 



54 
 

 
 

(KA) ke Ketua. 

d. Ketua menganalisa pengajuan pinjaman jika diterima permohonan 

pinjaman ditandatangani dan jika di tolak buku anggota 

dikembalikan. 

e.  Kasir memberikan Permohonan Pinjaman kepada anggota untuk 

ditanda tangani dan mencatat pinjaman dalam buku anggota dan 

bukti setoran uang keluar (BSU) 

f. Buku anggota, dan bukti setoran uang keluar (BSU) diserahkan ke 

bendahara untuk di tandatangani kemudian diberikan kembali ke 

anggota beserta pinjaman yang di setujui sedangkan permohonan 

pinjaman (PP) di arsip. 

g. Anggota menandatangani BUK dan mengembalikan ke kasir dan 

arsip pada arsip BK.  

 Sistem informasi akuntansi pada Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat Kementerian Agama Kota Makassar diawali dengan 

sistem penerimaan kas dimana  diterimanya setoran dari hasil unit 

usaha dagang berupa toko makanan ringan dan minuman, toko 

alat tulis kantor, serta usaha jasa berupa layanan simpan pinjam, 

layanan warkop & kantin, layanan pembayaran listrik, layanan 

pembayaran PDAM, layanan pulsa, token listrik, pulsa Hp, materai 

dan lainnya. Setoran dari unit usaha ini di setor setiap 1 bulan 

sekali dan melibatkan fungsi kas dan fungsi akuntansi. Setelah 

setoran diterima maka akan dilakukan pencatatan sebagai bukti 

atas enerimaan setoran tersebut. Dokumen bukti penerimaan 
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yang telah dibuat diserahkan ke fungsi akuntansi untuk proses 

selanjutnya. 

a. Fungsi yang terkait   

 Adapun fungsi yang terkait pada sistem informasi 

akuntansi dari unit usaha di Koperasi Pegawai Negeri Muamalat 

Kementerian Agama Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi kas 

 Fungsi kas merupakan fungsi yang sangat penting dalam 

sistem penerimaan kas pada Koperasi Pegawai NegerI 

Muamalat . Kepala koperasi Pegawai Negeri Muamalat 

menjelaskan sebagaimana kutipan di bawah ini.  

 “Fungsi kas bertanggung jawab untuk menerima setoran 
dari unit usaha Koperasi Penelitian Negeri Muamalat 
Kementerian Agama Kota Makassar. Setelah menerima 
setoran, fungsi ini membuat bukti kas masuk melalui microsoft 
word kemudian mencetak bukti kas masuk tersebut untuk di 
proses oleh fungsi akuntansi dan membuat kuitansi untuk di 
serahkan ke penyetor.” (Ambo,2022) 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dalam proses penerimaan kas, Koperasi Pegawai 

Negeri Muamalat telah menjalankan fungsi kas dengan baik.  

 
2. Fungsi akuntansi  

 Fungsi akuntansi juga merupakan fungsi penting dalam 

sistem penerimaan kas pada Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan 

penyelewengan dana. Kepala Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat menjelaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 
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 “Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat bukti 
kas masuk yang dibuat oleh fungsi kas. Fungsi mencatat bukti 
kas masuk dalam buku pembantu, buku harian kas, dan buku 
jurnal penerimaan kas. Setelah selesai melakukan pencatatan, 
fungsi akuntansi mengarsipkan bukti kas untuk secara 
permanen berdasarkan tanggal.” (Ambo,2022) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dalam proses penerimaan kas, Koperasi Pegawai 

Negeri Muamalat telah menjalankan fungsi akuntansi dengan 

baik. 

 
b. Informasi yang diperlukan oleh manajemen 

 Kepala Koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan 

sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“Adapun informasi yang diperlukan dalam sistem akuntansi 
penerimaan kas dari unit usaha Koperasi Pegawai Negeri 
Muamalat Kementerian Agama Kota Makassar adalah jumlah 
setoran dari unit usaha jumlah setoran simpanan serta setoran 
kredit.” (Ambo,2022) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses penerimaan kas, Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat telah menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh 

manajemen. 

c. Dokumen yang digunakan  

 Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

penerimaan kas dari unit usaha Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat Kementerian Agama Kota Makassar adalah sebagai 

berikut: 

1) Bukti kas masuk  



57 
 

 
 

Bukti kas masuk merupakan dokumen yang penting dalam 

sistem akuntansi penerimaan kas, dokumen ini akan menjadi 

tanda bukti terjadinya suatu transaksi. Kepala Koperasi 

Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan sebagaimana kutipan 

di bawah ini.   

“Bukti kas masuk dibuat sebagai tanda bukti transaksi bahwa 
koperasi telah menerima uang setoran secara tunai atas 
pendapatan unit usaha koperasi.”  
 
Adapun gambar bukti kas masuk dapat diihat pada gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Bukti kas masuk 

Sumber : Koperasi Pegawai Negeri Muamalat  

2) Kuitansi  

Kuitansi merupakan dokumen yang terkait dalam penerimaan 

kas sebagai bukti terjadinya sebuah transaksi. Kepala 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan 

sebagaimana kutipan di bawah ini.   

“Kuitansi adalah bukti tanda penyetoran hasil unit usaha yang 
ditulis secara manual oleh fungsi kas.” (Ambo,2022) 
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Gambar 4.4 kuitansi  

Sumber : Kpn Muamalat Kemenag Makasssar 

3) Kuitansi penjualan tunai  

Kuitansi penjualan tunai merupakan salah satu dokumen yang 

digubakan dalam sistem penerimaan kas pada Koperasi 

Pegawai Negeri Muamalat sebagai bukti dalam transaksi 

penjualan. Kepala Koperasi Pegawai Negeri Muamalat 

menjelaskan sebagaimana kutipan di bawah ini.   

           “kuitansi ini sebagai tanda bukti transaksi bahwa koperasi                                
         telah menerima uang secara tunai dari hasil penjualan yang  
         merupakan sumber pendapatan dari unit usaha pada   
                koperasi.” (Ambo,2022) 
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Gambar 4.5 Kuitansi Penjualan Tunai 

Sumber : Kpn Muamalat Kemenag Makassar 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa segala transaksi telah dibuktikan dengan 

dokumen yang ada, dan sudah memadai.  

d. Catatan akuntansi yang digunakan 

 Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penerimaan kas dari unit usaha. Adalah sebagai 

berikut: 

1) Buku harian kas  

 Kepala koperasi Pegawai Negeri Muamalat 

menjelaskan sebagaimana kutipan di bawah ini.           
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“Ada  buku yang berisi catatan atas semua transaksi yang      
terjadi baik dari penerimaan kas maupun pengeluaran 
kas.” (Ambo,2022) 

  

2) Buku jurnal penerimaan kas  

 Kepala koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan 

sebagaimana kutipan di bawah ini.   

 “Ada buku yang berisi catatan atas transaksi penerimaan 
 kas yg diperoleh dari pembayaran atau setoran pinjaman  
 dari anggota koperasi.” (Ambo,2022) 

 
 Dapat dilihat pada gambar 4.6 
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Gambar 4.6 Buku Jurnal Penerimaan Kas bulanan 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat 

 disimpulkan  bahwa  Catatan akuntansi yang digunakan telah memadai , 

 segala  transaksi telah dicatat pada catatan catatan akuntansi yang ada.  

 Fungsi kas menerima setoran atas pendapatan unit usaha 

setiap bulan. Sebagai tanda bukti penerimaan, fungsi kas 

membuat bukti kas masuk di microsoft word kemudian mencetak 

bukti kas masuk tersebut. Fungsi kas menulis secatra manual 

penerimaan setoran atas pendapatan unit usaha koperasi dalam 

bukti kas dan kuitansi. Bukti kas masuk akan dilanjutkan oleh 

fungsi akuntansi sedangkan kuitansi diserahkan kepada penyetor 

sebagai tanda bukti bahwa setoran telah diserahkan. 

 Fungsi akuntansi menerima bukti kas masuk dari fungsi 

kas. Bukti kas masuk dicatat dalam buku harian kas dan buku 

jurnal penerimaan kas, sedangkan dalam buku pembantu fungsi 

akuntansi mencatat salinan atas bukti transaksi yang diberikan 

kepada penyetor. Bukti kas masuk yang telah dicatat diarsipkan 

secara permanen berdasarkan tanggal. 
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C. Pembahasan 

 Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kota Makassar adalah 

koperasi yang memberikan layanan simpan pinjam dan pertokoan. Selain 

memberikan pelayanan simpan pinjam Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat juga memiliki usaha  pertokoan , Kepala koperasi Pegawai 

Negeri Muamalat menjelaskan sebagaimana kutipan di bawah ini.   

 “Koperasi Pegawai Negeri Muamalat adalah koperasi yang menyediakan 
pelayanan simpan pinjam , usaha pertokoan, dan juga usaha kantin” 
(Ambo,2022) 
  
  Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kota Makassar mempunyai 

struktur organisasi yang tersusun sehingga telah jelas adanya pemisahan 

tugas diantara setiap fungsi yang terkait. Bagian-bagian fungsi yang ada 

pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalat adalah fungsi kas bertanggung 

jawab untuk menerima setoran dari unit usaha Koperasi Pegawai Negeri  

Muamalat Kementerian Agama Kota Makassar. Setelah menerima 

setoran, fungsi ini membuat bukti kas masuk melalui microsoft word 

kemudian mencetak bukti kas masuk tersebut untuk di proses oleh fungsi 

akuntansi dan membuat kuitansi untuk di serahkan ke penyetor dan 

fungsi akuntansi  yang bertanggung jawab untuk mencatat bukti kas 

masuk yang dibuat oleh fungsi kas. Fungsi mencatat bukti kas masuk 

dalam buku pembantu, buku harian kas, dan buku jurnal penerimaan kas. 

Setelah selesai melakukan pencatatan, fungsi akuntansi mengarsipkan 

bukti kas untuk secara permanen berdasarkan tanggal. Hal ini 

menunjukkan bahwa fungsi terkait sistem informasi akuntansi penerimaan 

kas Koperasi Pegawai Negeri Muamalat  Kota Makassar sudah memadai. 
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Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat menjelaskan sebagaimana kutipan di bawah ini.   

“ya tentu saja, disini telah dilakukan pemisahan tugas, setiap karyawan 
telah di beri tugas masing-masing dan tentu dengan tanggung jawab yang 
berbeda misalnya fungsi kas yang memiliki tanggung jawab untuk 
menerima setoran dari unit usaha Koperasi pegawai negeri Muamalat 
Kementerian Agama Kota Makassar. Setelah menerima setoran, fungsi 
ini membuat bukti kas masuk melalui microsoft word kemudian mencetak 
bukti kas masuk tersebut untuk di proses oleh fungsi akuntansi dan 
membuat kuitansi untuk di serahkan ke penyetor, dan Fungsi akuntansi 
bertanggung jawab untuk mencatat bukti kas masuk yang dibuat oleh 
fungsi kas. Fungsi mencatat bukti kas masuk dalam buku pembantu, buku 
harian kas, dan buku jurnal penerimaan kas. Setelah selesai melakukan 
pencatatan, fungsi akuntansi mengarsipkan bukti kas untuk secara 
permanen berdasarkan tanggal.” (Ambo,2022) 
  

 Dokumen yang digunakan pada Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat Kota Makassar  adalah bukti kas masuk ,kuitansi, dan kuitansi 

penjualan tunai. Semua dokumen yang digunakan pada penerimaan kas 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kota Makassar di beri nomor, 

stempel dan dibuatkan rangkap. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi terkait 

sistem informasi akuntansi penerimaan kas Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat Kota Makassar sudah memadai. Berdasarkan hasil wawancara 

bersama Kepala koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan 

sebagaimana kutipan di bawah ini.    

“setiap catatan dan dokumen pastinya diberi nomor urut dan juga stempel 
koperasi pada kuitansi kuitansi yang ada dan dokumen terkait lainnya” 
(Ambo,2022) 
   
 Catatan penerimaan kas yang digunakan pada Koperasi Pegawai 

Negeri Muamalat Kota Makassar adalah  buku harian kas dan buku jurnal 

penerimaan kas. Pencatatan kedalam catatan penerimaan tersebut 

didasarkan pada dokumen yang telah di otorisasi. Sehingga catatan yang 

digunakan pada penerimaan kas Koperasi Pegawai Negeri Muamalat 
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Kota Makassar telah memadai. Berdasarkan hasil wawancara bersama 

Kepala koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan sebagaimana 

kutipan di bawah ini.    

“yah penerimaan kas nya itu dicatat kedalam buku khusus yang berkaitan 
dengan penerimaan kas.” (Ambo,2022) 
 

Prosedur penerimaan kas Koperasi Pegawai Negeri Muamalat 

adalah Fungsi kas menerima setoran atas pendapatan unit usaha setiap 

bulan. Sebagai tanda bukti penerimaan, fungsi kas membuat bukti kas 

masuk di microsoft word kemudian mencetak bukti kas masuk tersebut. 

Fungsi kas menulis secatra manual penerimaan setoran atas pendapatan 

unit usaha koperasi dalam bukti kas dan kuitansi. Bukti kas masuk akan 

dilanjutkan oleh fungsi akuntansi sedangkan kuitansi diserahkan kepada 

penyetor sebagai tanda bukti bahwa setoran telah diserahkan.dan Fungsi 

akuntansi menerima bukti kas masuk dari fungsi kas. Bukti kas masuk 

dicatat dalam buku harian kas dan buku jurnal penerimaan kas, 

sedangkan dalam buku pembantu fungsi akuntansi mencatat salinan atas 

bukti transaksiyang diberikan kepada penyetor. Bukti kas masuk yang 

telah dicatat diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Kepala 

koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan sebagaimana kutipan di 

bawah ini.  

“Prosedur nya itu yah fungsi kas menerima setoran atas 
pendapatan unit usaha setiap bulan, tidak ada target atau nominal 
kesepakatan yang jelas kalo ramai pasti setorannya juga lumayan, tidak 
bisa dipaksakan juga kita disini secara kekeluargaan saling percaya 
apabila sedang tidak ramai yah setoran iurannya juga sedikit”. 
(Ambo,2022)  

 

 Pengendalian internal Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kota 

Makassar telah memadai dengan adanya pemisahan fungsi yakni fungsi 
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kas dan fungsi akuntansi dimana tidak ada perangkapan tugas yang 

dijalankan pada proses penerimaan kas. Otorisasi terhadap dokumen dan 

catatan yang digunakan dimana setiap dokumen akan diberikan tanda 

tangan dan stempel. Koperasi Pegawai Negeri Muamalat dilakukan 

pemeriksaan mendadak secara triwulan atau trisemester yang dilakukan 

terhadap penerimaan kas dilakukan langsung oleh pimpinan. Kepala 

koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan sebagaimana kutipan di 

bawah ini. 

”Ya tentu saja, disini telah dilakukan pemisahan tugas, setiap 
karyawan telah di beri tugas masing-masing dan tentu dengan tanggung 
jawab yang berbeda” (Ambo,2022) 

 
Sistem akuntansi penerimaan kas Koperasi Pegawai Negeri 

Muamalat telah memadai dilihat dari aktivitas koperasi yang berjalan 

dengan lancar selama proses transaksi serta tidak ditemukannya kredit 

macet pada koperasi. Dan dilihat dari fungsi terkait, dokumen terkait 

,catatan akuntansi yang digunakan, prosedur penerimaan kas dan 

pengendalian internal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala 

koperasi Pegawai Negeri Muamalat menjelaskan sebagaimana kutipan di 

bawah ini. 

” Ya disini alhamdulillah tidak ada kredit yang macet, semuanya 
lancara-lancar saja karna sebelum mengajukan kredit kami telah 
meninjau slip gaji mereka dan telah melakukan kesepakatan untuk 
potongan gaji langsung”  (Ambo,2022) 

 

  Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Dhinar Septiana (2018) dengan judul Sistem Akuntansi Penerimaan 

dan pengeluaran kas pada Koperasi Karyawan Merpati pos Banjarmasin 

dimana informasi yang diperlukan manajemen adalah jumlah setoran unit 
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usaha koperasi, fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari unit 

usaha di koperasi adalah fungsi kas dan akuntansi.  

   Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Liza Arianita (2016) 

dengan judul Sistem Akuntansi Penerimaan Kas: Studi kasus pada 

koperasi Karyawan PT.Epson Batam secara umum sudah berjalan 

dengan efektif kecuali dalam fungsi terkait dimana masih terjadi 

perangkapan fungsi, dokumen yang digunakan dan catatan akuntansi 

yang sederhana memungkinkan terjadinya kesalaahan yang bisa 

berakibat fatal. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai sistem akuntansi pada 

koperasi yang berfokus pada penerimaan kas , maka dapat diperoleh 

kesimpulan  bahwa  Sistem informasi akuntansi penerimaan kas  dan 

pencatatan pada Koperasi pegawai negeri Muamalat ini masih 

menggunakan metode pencatatan manual serta masih menggunakan 

aplikasi Microsoft excel, dalam penggunaan Sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas nya tidak menggunakan surat pemberitahuan karena 

sebagaian besar langsung dipotong dari gaji karyawan dan untuk 

penerimaan kas dari penjualan tunai langsung di setor ke bagian kas. 

Masih sedikitnya dokumen yang digunakan  untuk bukti pendukung 

penerimaan kas dan catatan akuntansi yang digunakan.  

B. Saran 

 Berdasarkan penejlasan diatas maka penulis ingin memberikan 

saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Koperasi 

Koperasi Pegawai Negeri Muamalat Kota Makassar Kantor Kemenetrian 

Agama Kota makassar yang akan datang. Adapun saran-saran yang ingin 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Masih sederhanaya sistem penerimaan kas pada Kpn Muamalat Kota 

Makassar sehingga belum mengantisipasi resiko, maka perlu adanya 

standarisasi sistem penerimaan kas. 
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2. Perlu adanya pengawasan yang esktra agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan seperti penyelewengan dana ataupun kecurangan 

lainnya. 
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Lampiran 1 

Dokumentansi Wawancara 

Wawancara bersama Bapak Ambo Sakka Ambo.M.Ag(Kepala Koperasi KPN 

Muamalat) 
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Lampiran 2 

Dokumentasi KPN Muamalat  
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Lampiran 3 

Surat permohonan kredit 
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Lampiran 4 

Surat pernyataan potongan gaji 
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LAMPIRAN 

Daftar Pertanyaan Wawancara di Koperasi Kantor Kementerian Agama Kota 

Makasasar bersama Bapak Ambo Sakka Ambo S.Ag, M.Ag selaku Kepala 

Koperasi 

Gambaran Umum 

No Koperasi  Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

1 
Bagaimana sejarah singkat koperasi kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar? 

2 Apa visi dan misi koperasi kantor Kementerian  Agama kota Makassar? 

3 
Apa tujuan didirikannya koperasi kantor  Kementerian Agama kota 

Makassar? 

4 
Berapa banyak anggota yang ada dikoperasi kantor Kementerian Agama 

Kota Makassar? 

5 
Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi 

kantor kementeri Agama kota Makassar? 

6 
Apa saja jenis-jenis simpanan dan pinjaman yang ada pada koperasi kantor 

Kementerian Agama kota Makassar? 

7 
Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit pada 

koperasi kantor Kementerian Agama kota Makassar? 

8 
Bagaimana struktur organisasi koperasi kantor Kementerian Agama kota 

Makassar? 

9 
Apakah ada pemisahan tugas/job description di koperasi kantor 

Kementerian Agama kota Makassar? 
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Gambaran Khusus: 

No Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 

1 Dari mana sumber-sumber penerimaan kas pada koperasi kantor 

Kementerian Agama kota Makassar? 

2 Apa saja fungsi yang terkait dalam sistem Akuntansi penerimaan kas  pada 

koperasi kantor kementerian Agama kota Makassar? 

3 Bagaimana prosedur atau alur simpan pinjam pada koperasi kantor 

Kementerian Agama kota Makassar? 

4 Bagaimana catatan Akuntansi yang diterapkan pada koperasi kantor 

Kementerian Agama kota Makassar? 

5 Apakah ada pengawasan Internal yang dilakukan pada karyawan koperasi 

kantor Kementerian Agama kota Makassar? 

6 Apa saja dokumen-dokumen yang terkait pada koperasi kantor 

Kementerian Agama kota Makassar? 

7 Bagaimana sistem Pengendalian Internal pada koperasi kantor 

Kementerian Agama kota Makassar? 
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Daftar jawaban/informasi dari narasumber/informan di Koperasi Kantor 

Kementerian Agama Kota Makasasar berdasarkan hasil wawancara 

bersama Bapak Ambo Sakka Ambo S.Ag, M.Ag selaku Kepala Koperasi 

Gambaran Umum 

1. Sejarah singkat Koperasi Kementerian Agama Kota Makassar, 

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  Kepala koperasi 

menjelaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“Koperasi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar bernama Koperasi 
Pegawai Negeri Muamalat yang merupakan Koperasi yang terletak pada 
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar tepatnya di jalan 
Rappocini Raya Nomor 223, kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini 
Kota Makassar Provinsi, Sulawesi Selatan. Koperasi Pegawai Negeri 
Muamalat ini di resmikan penggunaannya pada tanggal 15 Agustus 2016. 
Yang anggotanya terdiri dari seluruh pegawai Kemeneterian Agama Kota 
Makassar baik yang dikantor Kementerian Agama Kota Makassar 
maupun yang di Kecamatan atau Kantor Urusan Agama.”(Ambo,2022) 
 

2. Visi misi Koperasi Kementerian Agama Kota Makassar, berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan.  Kepala koperasi menjelaskan 

sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“Adapun visinya itu adalah menjadikan Koperasi yang baik, sehat dan 
besar. Sementara Misi nya itu adalah meningkatkan kesejahteraan 
anggota, memberikan mutu pelayanan yang baik, mengembangkan lini 
bisnis, menambah produktifitas, meningkatkan kebersamaan, ibadah, 
sosial, agama dan keagamaan.”(Ambo,2022) 
 

3. Tujuan didirikannya Koperasi Kementerian Agama Kota Makassar, 

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  Kepala koperasi 

menjelaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“Adapun tujuannya itu diantaranya adalah lini bisnis, dan tujuan lainnya 
adalah untuk kesejahteraan pegawai dimana dengan adanya koperasi ini 
dapat sedikit membantu bila saja ada yang ingin memenuhi suatu 
keperluan bisa dengan mengajukan kredit atau mengambil simpanan 
yang telah di setor.”(Ambo,2022) 
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4. Banyaknya anggota yang ada pada Koperasi Kementerian Agama Kota 

Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  Kepala 

koperasi menjelaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“Banyaknya anggota yang ada itu adalah 500 orang.”(Ambo,2022) 
 

5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Koperasi 

Kementerian Agama Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan.  Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan 

dibawah ini. 

“ yang pertama itu pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, 
yang kedua sudah bergabung pada Kantor Kementerian Agama Kota 
Makassar kurang lebih 1 tahun masa kerja, yang ketiga memiliki Kartu 
Tanda Penduduk, yang keempat siap menyetor simpanan pokok sebesar 
RP.50.000.”(Ambo,2022) 
 

6. Jenis-jenis simpanan dan pinjaman yang ada pada Koperasi Kementerian 

Agama Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan.  Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah 

ini. 

“ Jenis simpanannya itu ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan 
simpanan sukarela. Dan jenis pinjaman itu adalah pengajuan kredit serta 
piutang toko” 
 

7. Syarat-syarat pengajuan kredit pada Koperasi Kementerian Agama Kota 

Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  Kepala 

koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“Adapun syarat-syaratnya itu siantaranya adalah terdaftar sebagai 
anggota, Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, memiliki  
Kartu Tanda Penduduk, Menyetor daftar slip gaji, Mengisi blanko 
pernyataan potongan gaji.”(Ambo,2022) 

 

 



80 
 

 
 

8. Struktur organisasi Koperasi Kementerian Agama Kota Makassar, 

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  Kepala koperasi 

menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“ secara umum strukturnya itu sama seperti koperasi koperasi lain, ada 
pengurus, ada pengawas dan lain lain.”(Ambo,2022)  
 

9. Pemisahan tugas/ job description pada Koperasi Kementerian Agama 

Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  

Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“ ya tentu saja, disini telah dilakukan pemisahan tugas, setiap karyawan 
telah diberi tugas masing-masing dan tentu dengan tanggung jawab yang 
berbeda.”(Ambo,2022) 
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Gambaran Khusus: 

1. Sumber-sumber penerimaan kas pada Koperasi Kementerian Agama 

Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  

Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“sumber-sumber nya itu ada dari simpan pinjam, ada juga usaha 
kantin, dan usaha pertokoan.”(Ambo,2022) 
 

2. Fungsi terkait pada sistem penerimaan kas pada Koperasi 

Kementerian Agama Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan.  Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana 

kutipan dibawah ini. 

“diantaranya itu ada fungsi kas dan fungsi akuntansi. Dimana fungsi 
kas bertanggungjawab untuk menerima setoran dari unit usaha dan 
membuat bukti terkait, dan fungsi akutansi bertanggungjawab untuk 
mencatat bukti tersebut berdasarkan tanggal yang ada.”(Ambo,2022) 
 

3. Prosedur simpan pinjam Koperasi Kementerian Agama Kota 

Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  

Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“adapun prosedur yang ada itu ada dua yaitu simpanan dan pinjaman, 
dimana simpanan itu yah anggota melakukan simpanan ke kasir 
dengan membawa kartu anggota, terus kasir membuat bukti setoran, 
kemudian kasir menyerahkan bukti setoran untuk di tandatangani oleh 
yang bersangkutan. Dan untuk prosedur pinjaman itu adalah tentu 
saja harus memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit dan datang 
kekasir membawa buku anggota, dan membuat permohonan 
pinjaman. Saya kira demikian sama seperti koperasi koperasi yang 
ada pada umumnya.”(Ambo,2022) 
 

4. Catatan akuntansi yang digunakan kas pada Koperasi Kementerian 

Agama Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah 
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5. dilakukan.  Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan 

dibawah ini. 

“ada buku harian kas yang berisi catatan atas semua transaksi yang 
terjadi baik dari  penerimaan kas maupun pengeluaran kas dan buku 
jurnal penerimaan kas yang berisi catatan atas transaksi penerimaan 
kas yang diperoleh dari pembayaran atau setoran pinjaman anggota 
koperasi.”(Ambo,2022) 
 

6. Pengawasan internal yang ada pada kantor kementerian Agama Kota 

Makassar , berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  

Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“ya tentu ada, saya sendiri yang mengawasi mereka dan apabila saya 
melihat kejanggalan maka akan saya panggil keruangan kemudian 
melakukan peneguran.”(Ambo,2022) 
 

7. Dokumen-dokumen terkait yang ada pada kantor kementerian Agama 

Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.  

Kepala koperasi menjeaskan sebagaimana kutipan dibawah ini. 

“Dokumen-dokumen terkaitnya itu diantaranya berupa blanko dan 
kuitansi yang ada”.(Ambo,2022) 
 

8. Sistem pengendalian internal yang ada pada kantor kementerian 

Agama Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan.   

“yah tentu saja, disini telah dilakukan pemisahan tugas, setiap 
karyawan telah diberi tugas masing-masing dan tentu dengan 
tanggungjawab yang berbeda.”(Ambo,2022) 
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