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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan 

berkembang dengan pesat. Hal ini, dapat dibuktikan pada perusahaan 

perbankan yang dulunya menggunakan proses manual dalam pecatatan setiap 

transaksi, sekarang sudah menggunakan alat teknologi seperti komputer, 

laptop, dan handphone yang memiliki nilai guna yang cukup tinggi. Dengan 

didukung adanya sistem yang menggunakan komputerisasi, maka akan 

mempermudah dalam mengentry data agar lebih valid. Sistem informasi yang 

akurat, relevan dan tepat waktu sangat penting bagi perusahaan, sehingga 

keputusan bisnis yang tepat dapat dibuat. Oleh karena itu, pengelolaan sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas merupakan suatu hal 

yang penting dilakukan untuk perusahaan.  

Bodnar & Hopwood (2003), Sistem informasi akuntansi sebagai sistem 

berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi 

informasi. Namun demikian, dalam menggunakan istilah sistem informasi 

akuntansi secara lebih luas yaitu mencakup siklus pemrosesan transaksi, 

penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Suatu 

proses transaksi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada sebagai 

acuan guna menghasilkan informasi yang lebih akurat sehingga secara tidak 

langsung pengembangan sistem informasi telah berjalan dengan efektif.  
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Tingkat persaingan dunia perbankan semakin ketat, begitu pula dengan 

suatu sistem informasi yang semakin hari semakin berkembang. Hal ini, 

menjadikan sistem informasi sangat penting untuk majunya perusahaan 

perbankan guna mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Dengan 

adanya sistem informasi kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang 

sedang berjalan dalam perusahaan perbankan maka memudahkan manajemen 

untuk menjalankan pengendalian intern agar lebih baik dan sesuai kebutuhan. 

Dalam penerimaan kas dan pengeluaran kas memerlukan adanya 

sebuah pengendalian atas kas pada setiap perusahaan. Pada dasarnya kas 

adalah aktiva yang memiliki sifat liquid sehingga sangat mudah untuk 

digelapkan oleh seseorang, maka dari itu penerimaan dan pengeluaran kas akan 

lebih efisien dan efektif apabila sesuai dengan pengendalian intern. Untuk 

mendukung pengendalian intern perusahaan harus membuat prosedur dalam 

penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penyusunan prosedur atas transaksi yang 

dilakukan telah dibagi pada masing-masing bidang seperti penyimpanan, 

pelaksanaan, pencatatan, dan pengawasan. 

Dalam penyusunan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

diharuskan untuk mempertimbangkan fungsi-fungsi yang berperan pada 

transaksi perusahaan. Setelah itu, bisa dilaksanakan penyusunan pada setiap 

fungsi seperti fungsi administrasi, fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi 

penagihan, dll. Guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan 

penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan.  
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Sumber penerimaan kas pada sektor perbankan berasal dari 

pengembalian piutang dari nasabah, tabungan, dan deposito. Dalam hal ini 

dapat dikoreksi prosedur penerimaan kas apakah dokumen, fungsi dan catatan 

yang digunakan sebagai pengawasan manajemen sudah efektif dalam 

pengembaliannya. Sedangkan pengeluaran perusahaan muncul dari pemberian 

piutang kepada nasabah, pengeluaran atas kas kecil dan kas besar perusahaan 

seperti pengeluaran ATK, pembayaran listrik, pembayaran gaji karyawan, dll. 

Kas yang dikeluarkan maupun diterima sangat berpengaruh untuk mengundang 

seseorang untuk berbuat kecurangan yang terkadang tanpa ada yang bisa 

menyadari perbuatan tersebut. 

Ningsih, dkk (2013), membahas tentang Sistem Prosedur Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas pada perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kota 

Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian intern penerimaan kas 

dari deposito berjangka dan pengeluaran kas dari kredit modal kerja untuk 

wiraswasta sudah baik dan sesuai dengan teori pengendalian intern atas 

penerimaan dan pengeluaran kas. Namun, masih sedikit ada kekurangan pada 

struktur organisasi serta pada formulir slip setoran deposito dan formulir slip 

kwitansi dan slip tanda terima agunan. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun 

perlu memperbaiki struktur organisasinya dengan menambahkan Satuan Kerja 

Audit Intern (SKAI). 

Alasan peneliti memilih PT. BPR “Amanat Kesejahteraan Masyarakat” 

Kota Batu karena dirasa merupakan BPR yang berkembang secara pesat dan 

memiliki banyak nasabah. Hail ini, dibuktikan dengan banyaknya pengeluaran 
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atas piutang untuk nasabah, penerimaan atas pengembalian piutang dari 

nasabah, deposito dan tabungan nasabah. Oleh karena, penerimaan dan 

pengeluaran kas yang lumayan banyak bisa mengundang kecurangan dan 

penyelewengan dana yang dilakukan karyawan rendah tanggungjawab. 

Oleh sebab itu, sistem informasi akuntansi sampai saat ini dijalankan 

oleh perusahaan untuk memperlancar jalannya kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran kas agar tehindar dari penyalahgunaan dan manipulasi data dalam 

pencatatan, Maka penulis lebih memilih meneliti penelitian dengan judul 

“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 

DAN PENGELUARAN KAS STUDI PADA PT BPR “AMANAT 

KESEJAHTERAAN INDONESIA” KOTA BATU” 

B. Rumusan Masalah  

Bedasarkan pada latar belakang masalah di atas maka dari itu rumusan 

masalahnya adalah : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

pada PT. BPR “Amanat Kesejahteraan Indonesia”Kota Batu? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada 

PT. BPR “Amanat Kesejahteraan Indonesia” Kota Batu sudah berjalan 

dengan efektif? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan 

pengeluaran kas pada perusahaan. 
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2. Untuk menilai efektivitas sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan

pengeluaran kas pada perusahaan.

D. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang menyimpang, penulis hanya 

membahas tentang penerimaan kas dari produk penghimpun dana berupa 

tabungan artha ruby, deposito artha diamond, penerimaan kas dari piutang 

dan penerimaan dari pelunasan piutang. Untuk pengeluaran kas yang di 

beroperasi pada PT. BPR “Amanat Kesejahteraan Indonesia” adalah 

penyalur dana yaitu, Kredit modal kerja dan kredit konsumtif. 

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi

bidang ilmu akuntansi mengenai kajian analisis sistem informasi akuntansi

penerimaan kas dan pengeluaran kas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi

penelitian selanjutnya mengenai kajian pengendalian intern dan sebagai

evaluasi bagi PT. BPR “Amanat Kesejahteraan Indonesia” Kota Batu

mengenai sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas.


