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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada suatu perusahaan, keberhasilan manajemen sangat bergantung pada 

sumber daya dan  informasi yang dimiliki. Informasi yang akurat sangat 

diperlukan oleh pihak manajemen dalam  menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan.Informasi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pengendalian dan pengambilan  keputusan atas kegiatan 

operasional perusahaan. Semua tingkatan manajemen dalam suatu perusahaan 

mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen bagian operasional dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya memerlukan informasi yang efektif dan efisien 

dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tanggung jawab pengelolaan perusahaan 

tetap berada ditangan pimpinan. Oleh sebab itu pimpinan perusahaan 

membutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang dapat membantu  

manajemen dalam mengelola perusahaan dan mengintegrasikan segala aktivitas 

dari para pegawainya agar tidak menyimpang dari apa yang direncanakan atau 

setidaknya mencegah terjadinya penyalahgunaan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem pengendalian 

internal pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari untuk mencegah  

terjadinya kebocoran penerimaan dan pengeluaran kas akibat dari seringnya 

keterlambatan dalam proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas karena 

banyaknya tanggung jawab yang dibebankan kepada bendahara penerimaan dan 
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pengeluaran kas, kurangnya kerjasama tim yang terlibat dan adanya pelimpahan 

tugas sehingga dikhawatirkan adanya penerimaan atau pengeluaran kas yang lupa 

untuk dicatat dan dilaporkan dengan cara mengidentifikasi struktur organisasi, 

prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, analisis praktek yang sehat 

dan mutu karyawan.  

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah sebuah instansi 

pemerintah yang saat ini sudah menjadi Badan Layanan Umum yang bergerak di 

bidang peternakan. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari memiliki produk dan 

jasa unggulan. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari memberikan jasa 

pelatihan inseminasi buatan bagi masyarakat yang ingin belajar bagaimana cara 

inseminasi buatan.  Jasa pelatihan ini tidak hanya untuk peserta dalam  negeri 

tetapi juga peserta dari seluruh Asia, karena Balai Besar Inseminasi Buatan 

Singosari sudah bekerjasama dengan Japan International Cooperating Agency 

(JICA). Di bidang produk, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari memproduksi 

semen beku unggulan yang didistribusikan keseluruh Indonesia, karena pada saat 

ini di Indonesia hanya terdapat dua balai yang bergerak di bidang ini, dan Balai 

Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah balai yang terbesar yang memproduksi 

semen beku maka pendapatan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari semakin 

meningkat.  

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari mempunyai beberapa bagian dan 

memerlukan pengawasan dan tanggung jawab. Salah satu bagian yang terpenting 

adalah bagian  penerimaan dan pengeluaran kas. Bagian ini memerlukan tanggung 

jawab yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal 

untuk mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan adanya sistem 
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pengendalian internal, diharapkan akan memberikan suatu jaringan prosedur yang 

terpadu dalam  melaksanakan  suatu kegiatan perusahaan dengan lancar. 

Keuntungan dari sistem akuntansi diharapkan mampu menghasilkan  laporan 

keuangan yang cepat, akurat dan handal sehingga dapat dijadikan dasar 

pembuatan keputusan bagi langkah manajemen selanjutnya. Berdasarkan 

penjelasan di atas dengan memperhatikan pentingnya sistem pengendalian internal 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas Pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana sistem pengendalian internal 

terhadap penerimaan dan  pengeluaran  kas memegang peranan  penting, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan sistem 

pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Balai Besar 

Inseminasi Buatan Singosari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun di dalam melakukan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi terkait dengan penerapan 

sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada Balai 

Besar Inseminasi Buatan Singosari. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengatasi masalah pengendalian internal pada penerimaan dan 

pengeluaran kas Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau reverensi bagi peneliti 

selanjutnya yang melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sistem 

pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas. 

 

 


