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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam setiap kegiatan perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah 

maupun perusahaan besar, perlu sekali adanya suatu sistem yang baik dalam 

menjalankan setiap kegiatan usahanya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan akan dapat dilakukan secara lancar dan tersusun rapi apabila dalam 

perusahaan tersebut tercipta suatu sistem yang baik, efektif, dan efisien, dapat 

membantu dalam pelaksanaan, pengawasan, ataupun dalam tiap aktivitas dalam 

perusahaan tersebut. Pelaksanaan suatu sistem yang baik ini akan mencerminkan 

kokohnya suatu perusahaan. 

  Sistem informasi sangat penting perannya. Sistem informasi akuntansi 

membantu mengambil keputusan dan pengendalian di dalam organisasi 

perusahaan serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan. 

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber yaitu penjualan tunai dan 

piutang. Penerimaan kas dari penjualan tunai dapat berupa uang tunai atau cek 

pribadi. Penerimaan kas dari piutang dapat berupa cekatau bilyet giro Mulyadi 

(2001) 

  Sistem akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran 

kas adalah sistem akuntansi pengeluaran dengan menggunakan cek dan sistem 

pengeluaran kas dengan menggunakan uang tunai melalui dana kas kecil 

(Mulyadi, 2001). Analisis terhadap sistem akuntansi penerimaan kas dan 
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pengeluaran kas diperlukan agar dalam menjalankan kegiatannya perusahaan 

lebih efektif dan efisien. 

  Kas dalam neraca merupakan aset yang paling likuid, karena hampir setiap 

transaksi yang dilakukan oleh fungsi yang berwenang atau yang terkait di dalam 

perusahaan maupun dengan pihak luar yang sebagian besar akan mempengaruhi 

kas. Selain itu, kas bersifat mudah dipindah tangankan sehingga kas merupakan 

aset yang rawan, karena mudah digelapkan dan dimanipulasi. Permasalahan yang 

dihadapi dalam perusahaan semakin beragam khususnya terhadap kas, pada 

permasalahan ini kas kerawanannya sangat tinggi. 

  Kas merupakan objek yang sering diselewengkan pada saat siklus transaksi 

kas. Disamping penyelewengan uang kas, sering pula timbul kerugian yang 

disebabkan penggunaan uang kas yang tidak efektif. Dalam hal ini diperlukan 

adanya suatu administrasi dan pengawasan yang baik untuk menghindari 

pengeluaran uang yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Oleh karena itu, 

hampir semua jenis perusahaan memusatkan perhatiannya pada penataan intern 

perusahaan itu sendiri. Penataan intern perusahaan dapat meliputi peberlakuan 

sistem informasi akuntansi yang baik, menciptakan prosedur-prosedur akuntansi 

yang dapat mencegah praktek-praktek atau penyelewengan yang dapat merugikan 

perusahaanMulyadi (2001). 

  Sistem pengendalian intern kas erat hubungannya dengan kelancaran 

penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk menciptakan suatu pengendalian intern 

yang memuaskan dalam hal kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas maka perlu 

adanya sistem yang mampu menangani masalah-masalah yang ada pada aktivitas 
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penerimaan dan pengeluaran kas dan dikatakan memenuhi unsur-unsur 

pengendalian intern yang baik apabila didalamnya terdapat struktur organisasi. 

Sistem pengendalian intern yang lemah akan mengakibatkan kemungkinan adanya 

penyimpangan atas penerimaan dan pengeluaran kas menjadi lebih besar, 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya operasional. Adanya 

pemborosan biaya operasional akan dapat mengurangi kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal Mulyadi (2008). 

  Sistem pengendalian internal COSO (Committee Of Sponsoring 

Organization) mengeluarkan hasil penelitian bahwapengendalian internal adalah 

proses,  karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan 

merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal 

hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini 

menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan 

dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat 

sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah 

dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya James (2013). 

 Analisis terhadap sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas 

dalam upaya untuk mengetahui sistem pengendalian internal perusahaan 

diperlukan agar dalam menjalankan kegiatannya perusahaan lebih efektif dan 

efisien. Berkaitan dengan hal itu maka penelitian ini akan dilakukan dengan 

mengambil judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Pada PT Amako Rezeki Utama.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas pada PT 

 Amako Rezeki Utama ? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal penerimaan dan pengeluaran kas PT 

 Amako Rezeki Utama dengan Sistem Pengendalian Internal COSO 

 (Committee Of Sponsoring Organization) ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas pada 

 PT Amako Rezeki Utama. 

2. Untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal penerimaan dan 

 pengeluaran kas PT Amako Rezeki Utama dengan Sistem Pengendalian 

 Internal COSO (Committee Of Sponsoring Organization). 

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

Bagi Perusahaan : 

a. Sebagai dasar perusahaan dalam mengevaluasi pengendalian internal 

 penerimaan dan pengeluaran kas. 

b. Sebagai dasar perusahaan dalam menilai kesesuaian antara sistem penerimaan 

 kas dan pengeluaran kas dengan sistem pengendalian internal COSO 

 (Committee Of Sponsoring Organization) 
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Bagi Penetili Selanjutnya 

a. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya tentang sistem pengendalian internal 

 penerimaan kas dan pengeluaran kas pada perusahaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


