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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kas merupakan objek yang mudah diselewengkan, untuk menghindari terjadinya 

penyelewengan maka diperlukan adanya system infomasi akuntansi. Mengatur prosedur 

sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas setiap tahap perubahan transaksi 

yang berhubungan dengan kas harus dicatat dan diawasi dengan baik.  Sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang ideal didukung oleh pengendalian intern kas 

yang baik.  

 PMI (Palang Merah Indonesia) adalah salah satu organisasi nirlaba yang bergerak 

dibidang sosial kemanusiaan. Palang Merah Indonesia Kota  Malang mempunyai dua unit 

yaitu Unit Markas PMI dan Unit Transfusi Darah (UTD). Dalam menjalakan kegiatan 

operasional,  PMI tentunya membutuhkan informasi yang berkualitas untuk dapat 

mendukung aktivitasnya dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas tersebut 

sudah pasti didapat dari transaksi yang dilakukan berserta bukti-bukti transaksi tersebut. 

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas dapat memberi manfaat bagi organisasi yaitu, 

berguna, efisien, dan murah. 

 Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan bagian Kepala Seksi 

TataUsaha UTD PMI Kota Malang, bagian penerimaan dan pengeluaran kas menjadi 

tanggung jawab dua karyawan yaitu staff penerimaan dan pengeluaran kas itu sendiri. 

Namun, ketika membuat laporan keuangan atau menyimpulkan saldo akhir dari penerimaan 

dan pengeluaran kas dilakukan oleh bagian penerimaan kas dan staff penerimaan kas adalah 

orang yang bertangungjawab menyimpan uang dibank dan mencatat transaksi tersebut . 

Sehingga apabila hal ini terus dilakukan dalam waktu yang cukup lama ditakutkan akan 

terjadi penyimpangan yang dapat merugikan organisasi.  
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 Organisasi tidak mampu menghilangkan sama sekali penyimpangan dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Organisasi dapat melakukan beberapa upaya untuk 

menekan atau mengurangi penyimpangan yang akan terjadi pada saat menjalankan kegiatan 

operasional. 

 Berdasarkan PSAK 45 revisi 2011 yang mengatur tentang  Pelaporan Keuangan 

Entitas Nirlaba menjelaskan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis, 

perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya 

yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh 

sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang 

sebanding dengan sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, 

dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi 

dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik 

entitas nirlaba sering tambil dalam berbagai bentuk. Sehingga sering kali sulit dibedakan 

dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak 

ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut menandai kebutuhan modalnya dari utang dan 

kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, 

pengukuran jumlah saat dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi 

pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan pemasok dana lain.  

  Entitas tersebut memiliki kepentingan bersama yang tidak jauh berbeda dengan entitas 

bisnis pada umumnya. Pengguna memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan 

entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan 

kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) Cara manajer melaksanakan 

tanggung jawab dan aspek kinerjanya. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan 

jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi 

mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Laporan ini menyajikan secara terpisah 
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aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunanya. Penanggung jawab 

manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari 

pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan melalui 

laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai 

perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto.(IAI, 2011)  

 Menurut Kabuhung (2013) melakukan penelitian sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada 

organisasi nirlaba keagamaan menjukkan bahwa secara teori dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal yang ada di Jemaat GMIM Nafiri Malalayang Satu telah cukup 

memadai, meskipun terdapat kelemahan pada pemisahan tugas pencatatan dan penyimpanan 

kas, dimana kedua tugas tersebut dijalankan oleh seorang bendahara saja. Secara praktek, 

Jemaat GMIM Nafiri Malalayang Satu telah melakukan tugas dan tanggung jawab masing-

masing sesuai dengan tata gereja yang ada. Hal ini dapat dilihat dari semua pengurus yang 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan sesuai dengan tata gereja. 

Jemaat GMIM Nafiri juga masih menggunakan sistem manual yang memiliki kelemahan 

pada pemisahan tugas antara pencatatan dan  penyimpanan kas, tetapi sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perencanaan dan pengendalian 

keuangan pada Jemaat GMIM Nafiri dapat dikatakan telah berjalan efektif, karena telah 

sesuai dan memenuhi unsur-unsur pokok suatu sistem informasi akuntansi dan prosedur-

prosedur pengendalian internal.Aviana (2012) 

 Penelitian juga dilakukan oleh Daud dan Windana (2014) yang menjelaskan bahwa 

Jumlah karyawan pada PT. Trust Technology tidak memadai sehingga menyebabkan terjadi 

perangkapan tugas pada masing – masing bagian. Karyawan yang masih memliki hubungan 

keluarga dengan pemilik tidak bekerja dengan baik, mereka hanya memanfaatkan status 

mereka untuk mencari keuntungan pribadi, tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara 
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karyawan antar bagian, karyawan bagian gudang dapat mengisi bagian penjualan, atau 

karyawan bagian penjualan dapat mengerjakan tugas bagian administrasi.  

 Prosedur penjualan pada sistem yang saat ini sedang berjalan di PT. Trust Technology 

terkesan rumit dan justru membuat peluang untuk melakukan kecurangan semakin terbuka 

lebar. Untuk perusahaan yang memiliki omset cukup besar setiap bulan, sistem yang masih 

manual tidak dapat lagi mendukung kegiatan penjualan dan penerimaan kas pada PT.Trust 

Technology. 

      Peran dari sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. 

Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki 

berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain. Informasi 

adalah data yang sudah mengalami pemrosesan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan 

oleh penggunanya dalam pengambilan keputusan.  

 Dalam menjanlakan kegiatan PMI sehari-hari tentunya membutuhkan informasi yang 

berkualitas yang dapat mendukung keunggulan kompetitif suatu organisasi. Dalam sistem 

informasi akuntansi, informasi yang disediakan merupakan hal yang penting dalam 

kesuksesan sistem. (Elena Urquía Grande, 2011) 

 Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang selama ini telah dilakukan UTD (Unit 

Transfusi Darah) PMI Kota Malang karena dalam perjalanannya bagian penerimaan dan 

pengeluaran kas sudah dipisah tugas dan tanggung jawab masing-masing namun dalam 

pembuatan laporan keuangan atau menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan yang akan 

menjadi saldo akhir, juga dilakukan oleh bagian penerimaan kas sehingga ditakutkan apabila 

hal ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan terjadinya 

penyimpangan. Sehingga peneliti dapat memberikan pertimbangan dan referensi bagi PMI 
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Kota Malang mengenai sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai dengan sistem 

informasi akuntansi. 

 Dengan adanya system informasi akuntansi maka Unit Transfusi Darah PMI Kota 

Malang  akan memperoleh informasi akuntansi yang relatif singkat, tepat dan akurat. 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang evaluasi sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang di terapkan pada UTD PMI Kota 

Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

selama ini diterapkan pada UTD PMI Kota Malang? 

2. Apakah sistem informasi akutansi penerimaan dan pengeluaran kas UTD PMI 

Kota Malang sudah efektif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas yang selama ini diterapkan pada UTD PMI Kota Malang.  

2. Untuk menilai keefektifan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

 yang diterapkan UTD PMI Kota Malang  

1.4 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini  difokuskan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi 

 penerimaan dan pengeluaran kas yang selama ini telah dilakukan oleh UTD PMI Kota 

 Malang 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti 

selanjutnya mengenai prosedur sistem informasi akuntansi yang selama ini telah 

di terapkan oleh UTD PMI Kota Malang yang merupakan organisasi kemanusiaan 

yang tidak berorientasi pada laba. 

2. Bagi PMI Kota Malang 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan referensi bagi 

PMI Kota Malang mengenai sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai 

dengan sistem informasi akuntansi. 

 


