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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu alat yang akan digunakan oleh 

perusahaan untuk mengontrol finansial yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Komunikasi finansial yang ada dalam perusahaan akan memiliki jalan masing-

masing untuk memperlancar jalur dari arus keuangan yang akan terjadi di 

perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi maka jalur-jalur yang 

telah ada dalam perusahaan akan membuat jalur yang rapi dan bersih. Menurut 

Hilmawan (2012) informasi merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan, 

pimpinan dan manajer membutuhkan informasi yang relevan, cepat, tepat waktu, 

dan akurat yang mencerminkan kondisi fisik perusahaan untuk membantu 

merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan operasional di 

dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi 

untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi yang 

berguna bagi pihak manajemen dan membuat perencanaan serta menyediakan 

pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset perusahaan (Kabuhung, 

2013).  

Menurut Mulyadi (2008:455 dalam Pakadang 2013) sistem penerimaan kas 

memiliki arti sebagai suatu catatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan 

penerimaan kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun 
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yang berupa surat-surat berharga yang sifatnya dapat segera digunakan yang 

berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, 

atau transaksi lainnya. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di 

perusahaan erat kaitannya dengan daya hidup perusahaan dalam melakukan 

aktivitas perusahaan. 

Dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi di perusahaan memiliki 

beberapa tujuan yang semata digunakan untuk keberlangsungan hidup 

perusahaan. Sistem informasi akuntansi  memberikan lima macam penggunaan 

informasi akuntansi yaitu, (1) Membuat laporan eksternal; (2) mendukung 

aktivitas rutin; (3) mendukung pengambilan keputusan; (4) perencanaan dan 

pengendalian; (5) menerapkan pengendalian internal (Rama dan Jones, 2008:8). 

Penggunaan sistem informasi akuntansi  sangat penting agar diperolehnya 

manfaat informasi yang ada di perusahaan. 

Keefektifan sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam 

pengukuran keberhasilan sebuah sistem akuntansi dalam perusahaan. 

Kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang 

benar disebut efektivitas (Handoko, 2008: 7). Pengukuran tersebut dapat dinilai 

dari seberapa kualitas informasi yang akan diberikan perusahaan kepada pihak-

pihak yang membutuhkan. Informasi yang berkualitas memiliki 3 kriteria yakni; 

(i) akurat; (ii) tepat pada waktunya; (iii) relevan (kusrini dan andri, 2007: 8). 

Selain itu karakteristik sistem informasi yang berkualitas adalah yang memiliki 

ciri sebagai berikut; kehandalan, fleksibilitas, integrasi, dan jadwal accessibility 
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(Wixom dan Todd 2005: 85-102). Menurut Sajady et al., (2008) efektivitas dari 

sistem didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, kualitas 

informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal yang memfasilitasi 

transaksi perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suroso (2016) menyatakan bahwa 

pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara yang 

dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk 

menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran 

data akuntansi, meningkatkan efisiensi di dalam operasi mendorong agar semua 

kebijaksanaan manajemen dapat dipenuhi. Dalam penelitian yang lain, 

penelitian dilakukan pada PT Cakrawala Matra Indonesia bertujuan untuk 

merancang aplikasi untuk membantu mengatur kegiatan keuangan yang 

berhubungan dengan perusahaan dan menghasilkannya dalam bentuk laporan 

keuangan (Fitriani dan Yohanna, 2014). 

PT Merkuri Abadi Globalindo merupakan salah satu perusahaan baru yang 

bergerak dalam bidang jasa kreatif terutama dalam bidang event organizer. 

Perusahaan ini bergerak dalam pengenalan new branding perusahaan yang 

bekerja sama dengan perusahaan. Proses bisnis perusahaan untuk mendapatkan 

job event dengan mengikuti lelang dan repeat order, setelah perusahaan 

memperoleh job event perusahaan akan memulai aktivitas penerimaan kas. Kas 

yang diterima oleh perusahaan akan dipergunakan dalam pelaksanaan acara.  

Masalah yang terjadi di perusahaan berawal dari keterlambatan pihak pelanggan 

untuk pembayaran pelunasan atas event yang dilaksanakan oleh perusahaan. 



4 
 

Pemasukan yang terlambat membuat perusahaan akan memenuhi biaya dari 

internal kas. Dalam aktivitas ekonomi, penerimaan dan pengeluaran kas adalah 

suatu hal yang sangat sensitif keberadaannya dalam perusahaan. Apabila 

penerimaan dan pengeluaran kas memiliki jalan yang baik maka aktivitas yang 

dimiliki perusahaan akan semakin baik pula. Dalam mengakomodasi proses 

bisnis PT Merkuri Abadi Globalindo, sistem informasi akuntansi akan menjadi 

proses yang akan menjadi pengendali pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

kas di perusahaan. Sistem informasi akuntansi akan membantu dalam menjaga 

pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di perusahaan. 

Dari latar belakang penelitian yang telah dijabarkan di atas, peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui penggunaan sistem informasi akuntansi 

pada perusahaan baru dengan melakukan penelitian langsung pada PT Merkuri 

Abadi Globalindo. Maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Pada PT. Merkuri Abadi Globalindo”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran dan 

penerimaan kas yang diterapkan pada PT Merkuri Abadi Globalindo? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

yang telah diterapkan pada PT Merkuri Abadi Globalindo sudah efektif? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mempelajari penerapan sistem informasi akuntansi penerrimaan dan 

pengeluaran kas  pada PT Merkuri Abadi Globalindo sebagai perusahaan 

baru yang bergerak dalam bidang event organizer. 

2. Mengetahui tingkat keefektifan penerapan sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Merkuri Abadi Globalindo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak PT Merkuri Abadi Globalindo  

Dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam 

menilai kinerja yang sebelumnya telah dijalankan, sehingga kedepannya 

perusahaan dapat lebih baik dalam menghadapi permasalahan yang 

menghambat kinerja perusahaan selama ini. 

2. Bagi penelitian selanjutnya  

Dapat dijadikan referensi untuk meneliti kembali kinerja dari PT 

Merkuri Abadi Globalindo sebagai perusaahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa event organizer, atau juga sebagai bahan referensi penelitian 

selanjutnya dengan perusahaan dalam bidang jasa yang sama. 

 




