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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh

keuntungan, dalam hal ini pihak manajemen merupakan pengelola sumber daya

manusia dan sumber daya ekonomi serta menjadi inti dari suatu perusahaan untuk

mencapai tujuannya. Oleh karena itu, manajemen harus mempunyai kemampuan

untuk melihat dan menggunakan peluang atau kesempatan yang ada,

mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan menyeleksi serta

mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat.

Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas merupakan suatu mekanisme

pengendalian perusahaan dan alat yang efektif untuk menyediakan laporan serta

bermanfaat dalam memprediksikan konsekuensi yang mungkin muncul dari

berbagai pilihan aktivitas dan tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan.

Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas yang baik akan menghasilkan data

laporan keuangan yang baik pula, oleh karena itu pihak perusahaan perlu

melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang

mereka gunakan agar sistem yang sudah mereka pakai selama ini dapat sesuai

dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi perusahaan

Perusahaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan PT.

Indospring. Dimana perusahaan ini bergerak dalam bisnis manufaktur spring coil
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dan pegas daun yang digunakan dalam mobil dan kendaraan lainnya. PT.

Indospring sendiri merupakan perusahaan yang dapat dibilang cukup besar dan

sukses dalam menjalankan bisnisnya. Hal itu terbukti dari permintaan hasil

produksi PT. Indospring meningkat dari dalam dan luar negeri serta penghargaan-

penghargaan yang sering didapatkan oleh PT. Indospring. Pengendalian internal

dalam perusahaan PT. Indospring perlu dilakukan untuk menghindari adanya

kecuranga dan kesalahan dalam pencatatan kas perusahaan.

Bagi sebuah perusahaan, penerapan pengendalian internal sangat penting.

Pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sangat

diperlukan. Kas memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancar lainnya,

yaitu kas tidak mudah diidentifikasi pemiliknya, dapat diuangkan segera, mudah

dibawa-bawa serta mudah untuk ditransfer dalam kurun waktu yang paling relatif

cepat. Mengingat karakteristiknya, kas merupakan aktiva yang paling mudah

disalahgunakan. Bagian penerimaan dan pengeluaran kas di dalam suatu

perusahaan harus dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap kas.

Pengendalian internal yang baik menghindari terjadinya penyelewengan

seperti melakukan perubahan laporan atau perhitungannya, adanya prosedur

pencatatan yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat

terhadap harta, utang, pendapatan dan biaya. Perangkat pengendalian canggih

atau dengan disnnya sistem yang terbaik sekalipun belum tentu mampu

menghindarkan kesalahan jika terdapat persekongkolan dari para karyawan untuk

melakukan suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian tersebut
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tidak berguna lagi. Kas merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya

visi dan misi serta tujuan .

Penelitian ini menganalisis sistem pengendalian internal penerimaan dan

pengeluaran kas pada PT Indospring. Menggunakan metode yang analisisnya

adalah mengidentifikasi stuktur organisasi, menganalisis prosedur pencatatan dan

otorisasi penerimaan dan pengeluaran kas, analisis praktek yang sehat dan analisis

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Lebih dari 35 tahun, PT.

Indospring, Tbk terus berkembang berdasarkan peluang bisnis dalam permintaan

di seluruh dunia. Kecepatan pertumbuhan membuat PT Indospring Tbk menjadi

produsen per terbesar di Asia Tenggara .

Sebagaimana sudah di kemukakan oleh Mulyadi (2008;164), pengendalian

intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan

kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan

keuangan yang dapat dipercaya. Berdasarkan uraian di atas mengingat betapa

pentingnya penerimaan dan pengeluaran kas bagi kooperasi maka penulis tertarik

dengan mengambil judul: “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT INDOSPRING Tbk

GRESIK”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap transaksi

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. INDOSPRING, Tbk Gresik?
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2. Apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal penerimaan dan

pengeluaran kas sudah efektif dengan elemen-elemen sistem

pengendalian internal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan dan

pengeluaran kas yang sudah sesuai dengan prinsip pengendalian intern yang

baik.

2. Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan sistem pengendalian internal

penerimaan dan pengeluaran kas.

D. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini :

1) Bagi pihak Perusahaan

Diharapkan dapat dapat digunakan sebagai informasi atau bahan

pertimbangan dan tolak ukur bagi pihak manajemen, apakah penerapan

sistem sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran kas

tersebut sudah berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua

pihak yang terlibat di dalamnya.

2) Bagi dunia praktik

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai masalah-masalah yang

dihadapi di lapangan dan menemukan cara penyelesaiannya.
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3) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  masukan,

salah satu referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya

untuk melakukan penelitian sejenis,  dengan menggunakan objek yang

berbeda.


