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use of accounting systems in companies that will greatly
influence the decisions taken by the leadership. Therefore,
the accounting system which is made by the author can be
useful for related companies. To determine the accounting
system of cash receipts and expenditure on educational
institutions in accordance with standard accounting system
that has been assigned the writer to implement these
procedures into the accounting system of cash receipts and
cash disbursements on Institutions of New Concept Home
Education Centre and describe the accounting system by
using the chart document flow (flowchart). The purpose
of this study was to determine how the accounting system
of cash receipts and expenditures that are running on
Institutions of New Concept Home Education Centre
and whether the accounting system of cash receipts and
disbursements is running effectively.
From the results
obtained in mind that cash receipts accounting system
consists of two procedures, namely the marketing and
academic procedures, and procedures of the staff. So also
in cash expenditures accounting system which consists
of only one part, namely the staff of the procedures.
Accounting system of cash receipts and disbursements are
not in accordance with standards established accounting
system because it has a weakness that is on the cash
receipts and academic marketing division only held by the
same person, and the cash outlay there is only one part
only associated and only held by one employee, so that
votes can lead to manipulation of data. Therefore, part of
the research proposed accounting system of cash receipts
and cash disbursements in the accounting system is cash
receipts procedure consists of four parts namely marketing procedures, the academic procedures, procedures of
accounting and finance section. And part of the research
proposed spending cash accounting system consists of two
procedures namely procedures of accounting and finance
section, with any one part is held by one person then
the system of cash receipts and cash disbursements to be
effective. Penamaan File: 20208900

I. Chapter 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi pada

saat ini telah mendorong masyarakat memasuki era globalisasi informasi. Informasi memang sangat penting dan
dibutuhkan oleh semua orang, terutama dalam sistem
akuntansi yang dipergunakan secara efektif dan efisien.
Maka setiap perusahaan harus mempunyai kualitas sistem akuntansi yang baik dari segi pendidikan, keahlian
ataupun keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.
Salah satu faktor yang dapat memajukan atau mengembangkan perusahaan tergantung pada sistem akuntansi
yang dipergunakan, oleh karena itu perusahaan mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan kualitas sistem akuntansinya. Usaha-usaha yang sudah terbentuk
baik itu usaha kecil maupun usaha besar akan mengalami perkembangan menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Kebutuhan akan informasi pada saat ini sangat penting dalam semua kegiatan, salah satunya adalah
kegiatan bisnis. Manfaat dari informasi yang didapatkan
untuk kegiatan bisnis adalah sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem akuntansi, penyajian informasi yang sangat dibutuhkan tersebut bisa dengan cepat diperoleh, tepat waktu, akurat, dan relevan.
Kas memberikan kekuatan bagi setiap bagian organisasi
perusahaan untuk melakukan kegiatan, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Kas merupakan aktiva yang paling lancar (likuid). Hampir pada
setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi
kas. Dalam kegiatan bisnis sehari hari, kas merupakan
alat pertukaran sehingga segala kegiatan akan bermula
dan berakhir padanya. Kas mempunyai beberapa fungsi
dan salah satu fungsi yang paling penting yaitu sebagai
alat pembayaran untuk kegiatan operasional perusahaan.
Peranan sistem akuntansi sangat besar bagi perusahaan,
karena merubah dari pencatatan yang manual ke pencatatan yang berupa bagan alur flowchart. 1
2 Sistem akuntansi hampir mewakili semua informasi
yang ada selama perusahaan tersebut berjalan. Penggunaan bagan alur berupa flowchart untuk merancang sistem informasi sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal itu juga yang harus menjadi perhatian
Lembaga Pendidikan Kursus Bahasa Inggris New Concept
sebagai pelayanan Bimbingan Kursus Bahasa.......
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II. Chapter 2
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Kerangka Teori 2.1.1
Pengertian Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2001: 3)
sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan
laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Widjajanto (2001: 4) sistem akuntansi adalah susunan
berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk computer
dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya dan laporan yang terkondinasi secara erat yang
didisain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Menurut
Marom (2002: 1) sistem akuntansi adalah gabungan dari
formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan
alat-alat yang digunakan untuk mengolah data dalam suatu badan usaha dengan tujuan menghasilkan informasiinformasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen
dalam mengawasi usahanya untuk pihak-pihak lain yang
berkepentingan. 2.1.2 Perbedaan Pengertian Sistem dan
Prosedur Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang
dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan
kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001: 5). Menurut
Widjajanto (2001: 1) system adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu input, proses,
output. Menurut Marom (2002: 1) system adalah suatu jaringan dari prosedurprosedur yang disusun dalam
rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha.
9
10 Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2009: 2) sistem adalah rangkaian dari dua atau
lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan
pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi
berulang-ulang (Mulyadi, 2001: 5). Menurut W. Gerald
Cole yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2004: 3) prosedur
adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau
lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan.......
For further detail, please visit UG Library
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III. Chapter 3
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Objek
Penelitian Objek dari penelitian ini adalah Lembaga Pendidikan New Concept English Education Centre, Jalan
Pondok Kelapa Raya Blok E9/1, Jakarta Timur. New
Concept English Education Centre adalah lembaga pendidikan bahasa inggris yang berada dibawah yayasan Pendidikan New Concept yang didirikan sejak tahun 1983.
Saat ini, Lembaga Pendidikan New Concept English Edu-

cation Centre Cabang Narogong telah memiliki siswa sebanyak 195 siswa. 3.1.1 Sejarah Singkat Lembaga Pendidikan New Concept English Education Centre New
Concept English Education Centre adalah lembaga pendidikan bahasa inggris yang berada dibawah yayasan pendidikan New Concept. Sejak didirikan pada tahun 1983,
New Concept English Education Centre telah mendidik
puluhan ribu siswa yang terdiri dari para pelajar SD,
SLTP, SLTA, Mahasiswa, para professional, eksekutif serta
mereka yang merencanakan pendidikan lanjut di mancanegara. Mulaitahun 2002, New Concept telah mengembangkan jaringannya ke kota kota lain diluar jabodetabek.
Saat ini New Concept memiliki cabang di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Madiun, dan Surabaya dengan
total keseluruhan cabang berjumlah 122 cabang. Dalam
pelaksanaan pengajarannya, New Concept English Education Centre menggunakan Communicative Approach digabungkan dengan kurikulum depdiknas dengan sentuhan
sentuhan khas kursus. Pelajaran dikembangkan melalui
Metode Spiral dan Expanding Horizon yaitu tema tema
yang lebih dekat dengan diri didahulukan untuk kemudian
direview kembali dengan tingkat kedalam yang lebih tinggi
pada putaran berikutnya. Untuk 24
25 mengetahui keberhasilan belajar dilakukan evaluasi
sistematis dan sinambung yang terdiri dari Pre Evaluation, Mid Evaluation, dan Post Evaluation. Bagi siswa
yang telah lulus dari suatu tingkat diberikan buku rapor
(report card) dan sertifikat. 3.1.2 Visi dan Misi Lembaga Pendidikan New Concept English Education Centre a. Visi Menjadi institusi pendidikan luar sekolah yang
terkemuka, terunggul dan terbesar di Indonesia. b. Misi
Menjadikan.......
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IV. Chapter 4
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Data dan Profil Objek
Penelitian Objek dari penelitian ini adalah Lembaga Pendidikan New Concept English Education Centre, Jalan
Pondok Kelapa Raya Blok E9/1, Jakarta Timur. New
Concept English Education Centre adalah lembaga pendidikan bahasa inggris yang berada dibawah yayasan Pendidikan New Concept yang didirikan sejak tahun 1983.
Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini lembaga pendidikan New Concept English Education Centre Cabang
Narogong telah memiliki siswa sebanyak 195 siswa. 4.2
Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas yang Terkait
Saat Ini 4.2.1 Bagian yang Terlibat dan Pekerjaannya
Tabel 4.1 Bagian dan Pekerjaan yang Terkait Saat Ini
Bagian yang ada Lembaga Pendidikan Pekerjaan Bagian
New Concept 1. Bagian Marketing Bagian Akademik a.
Menerima pendaftaran b. Membuat formulir pendaftaran
c. Membuat faktur pembayaran 2 lembar d. Menyerahkan
faktur pembayaran 1 dan 2 ke Bagian akademik e. Menerima faktur pembayaran 1 dan 2 dari Marketing via siswa f.
Mencocokkan faktur pembayaran 1 dan 2 dengan formulir
pendaftaran 36
37 g. Menerima pembayaran dari siswa secara tunai
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h. Menyiapkan jadwal kelas sesuai level i. Menyiapkan
buku sesuai kelas j. Mencap lunas faktur pembayaran k.
Menyerahkan faktur pembayaran 1 ke Bagian Keuangan
bersama uang l. Menyerahkan faktur pembayaran 2 ke
Siswa m. Mengarsip tetap formulir pendaftaran 2. Bagian
Staff n. Menerima faktur pembayaran 1 bersama uang dari
Bagian Akademik o. Mengarsip tetap faktur pembayaran
1 p. Membuat laporan keuangan setiap minggu q. Setor
uang ke Bank setiap minggu r. Menerima Bukti Setor s.
Melakukan penjurnalan t. Mengarsip tetap Bukti Setor
4.2.2 Dokumen Yang Digunakan 1. Formulir Pendaftaran
(FPd) 2. Faktur Pembayaran (FP) 3. Bukti Setor (BS)
38 4.2.3 Alur Dokumen Penerimaan Kas Lembaga Pendidikan New Concept English Education Centre Bagian
Marketing dan Akademik Gambar.......
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V. Chapter 5
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan 1. Sistem akuntansi penerimaan kas yang sedang berjalan pada lembaga
pendidikan New Concept diketahui memiliki dua prosedur, yaitu prosedur bagian marketing dan akademik, dan
prosedur bagian staff. Namun pada prosedur bagian marketing dan akademik hanya dipegang oleh satu orang
karyawan. Sedangkan pada system akuntansi pengeluaran kas yang sedang berjalan pada lembaga pendidikan
New Concept diketahui hanya memiliki satu prosedur yaitu
prosedur bagian staff. 2. Sistem akuntansi penerimaan
kas pada lembaga pendidikan New Concept berjalan kurang efektif dikarenakan system tersebut kurang sesuai
dengan standar system akuntansi yang telah ditetapkan
karena memiliki kelemahan dalam prosedur penerimaan
kas yaitu pada beberapa prosedur bagian dipegang oleh
satu karyawan dan kurangnya pengawasan dari pimpinan
sehingga bagian staff hanya menerima laporan keuangan
dari bagian terkait. Sedangkan sistem akuntansi pengeluaran kas pada lembaga pendidikan New Concept juga berjalan kurang efektif dikarenakan system tersebut kurang
sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan,
beberapa kelemahan pada system akuntansi pengeluaran
kasnya yaitu hanya memiliki satu prosedur yaitu prosedur
bagian staff dan hanya dipegang oleh satu orang karyawan
sehingga mempermudah terjadinya manipulasi data dan
system pengarsipan dan pencatatan transaksi pengeluaran
kasnya belum terkomputerisasi sehingga semua transaksi
dilakukan secara manual. 3. Sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada lembaga pendidikan
New Concept English Education Centre perlu adanya pembaharuan dalam sistemnya, dikarenakan sistem akuntansi
yang kurang 55
56 efektif untuk dijalankan. Pembaharuan pembaharuan dalam sistem akuntansi yang dimaksud adalah
dengan adanya penambahan bagian dalam sistem penerimaan kas maupun pengeluaran kas, serta juga menambah karyawan untuk masing masing bagian tersebut. 5.2
Saran Untuk memperbaiki kelemahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut: 1. Usulan terhadap pembuatan sistem
akuntansi untuk Lembaga Pendidikan New Concept English Education Centre agar dapat dipakai untuk mewakili
semua informasi yang ada.......
For further detail, please visit UG Library
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