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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi sangat penting bagi perusahaan di era modern ini untuk tetap bisa 

bertahan hidup dan memiliki daya saing. Informasi digunakan oleh para 

pengambil keputusan dalam hal ini manajemen untuk menentukan strategi 

perusahaan. Informasi termasuk dalam sumber daya bisnis seperti sumberdaya 

bisnis lainnya seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku mengingat begitu 

pentingnya informasi bagi kelangsungan hidup perusahaan (Mahatmyo, 2014:1).  

Setiap hari banyak arus informasi ke para pengambil keputusan serta para 

pengguna lainnya untuk memenuhi kebutuhan internal. Arus informasi juga keluar 

dari perusahaan kepada para pemasok, konsumen, dan para pemegang 

kepentingan (stakeholder). Kebutuhan informasi sebuah perusahaan tentunya akan 

semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Informasi 

yang akurat, tepat, dan relevan akan sangat membantu manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan. Dalam mengelola informasi yang diterima oleh 

perusahaan diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu proses 

pengambilan keputusan khususnya terkait keputusan keuangan. Sistem informasi 

akuntansi memberikan jaminan kepada perusahaan terkait pengelolaan informasi 

keuangan dengan baik dan tepat. 

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem yang sangat 

berguna dan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dalam menangani kegiatan 

operasionalnya untuk menghasilkan suatu informasi keuangan (Suhendra, 2015). 
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Sistem Informasi Akuntansi sangat diperlukan bagi perusahaan karena mampu 

memberikan informasi keuangan yang relevan, akurat, tepat waktu, lengkap, dan 

ringkas. Sistem informasi akuntansi terdiri dari berbagai macam prosedur-

prosedur yang mengatur tentang berbagai langkah yang harus dilaksanakan agar 

aktivitas suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif (Astuti, 2010). 

Semakin kompleks kegiatan operasional dari perusahaan maka penerapan sistem 

informasi akuntansi akan semakin penting. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan 

operasional dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mendukung kegiatan 

operasional dari perusahaan diperlukan adanya kas. Dalam pengelolaan kas 

dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang mengatur tentang bagaimana tata 

kelola kas yang baik, efektif, dan efisien. 

Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas merupakan 

bagian atau sub sistem dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas ini mengatur mengenai prosedur dan 

pengendalian atas kas karena hal ini sangat penting. Kas merupakan aset yang 

paling likuid. Selain itu kas juga merupakan salah satu aset yang paling mudah 

digelapkan oleh seseorang, oleh sebab itu agar penerimaan dan pengeluaran kas 

pada perusahaan bisa lebih efektif dan efisien maka prosedur mengenai kas harus 

dibuat sebaik mungkin.  

Akan tetapi masih banyak perusahaan seperti PT. Sinar Galesong Prima 

cabang Manado, PT Tambora Mulyorejo Malang, dan Pabrik Gula Kebon Agung 

Malang yang tidak atau belum menerapkan sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas dengan baik sehingga kegiatan operasional dari 
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perusahaan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini didukung oleh penelitian 

Adibah (2014), Ningsih dkk (2013), dan Fahmi dkk (2015) yang menyatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

diterapkan pada masing-masing objek penelitian (perusahaan) masih belum 

maksimal dan memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti belum 

adanya pemisahan tugas antara bagian pembukuan dan kas, masih ada beberapa 

dokumen yang masih belum bernomor urut tercetak, dan belum adanya Sistem 

Operasional Prosedur (SOP) dan flowchart tentang penerimaan dan pengeluaran 

kas secara tertulis. 

Penelitian ini menganalisis tentang sistem informasi akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas pada PT. Tigaraksa Satria Malang. PT. Tigaraksa Satria 

Malang merupakan salah satu perusahaan distribusi dalam bidang consumer 

goods.. Perusahaan ini berdiri di Malang sejak tahun 2011. Perusahaan ini 

beralamat di Jl. Tenaga Baru Kav. 4 No. 12. Aktivitas utama dari dari PT 

Tigaraksa Satria Malang adalah pendistribusian produk consumer goods. Sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas dari PT. Tigaraksa Satria masih memiliki 

beberapa kekurangan seperti bagian kasir di PT. Tigaraksa Satria merangkap 

sebagai bagian pembukuan yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran 

kas. Hal ini tidak boleh terjadi dalam sebuah perusahaan besar karena 

kemungkinan untuk terjadi kesalahan pencatatan cukup besar. Kemungkinan 

kesalahan pencatatan cukup besar karena tidak ada pengawasan secara silang yang 

dilakukan antara bagian pemegang kas dan bagian pencatatan. Perangkapan tugas 

yang dilaksanakan oleh bagian kasir menimbulkan adanya kemungkinan 
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penyelewengan dana kas. Selain itu, pengendalian atas kas dari PT. Tigaraksa 

Satria masih kurang baik seperti tidak adanya inspeksi secara mendadak untuk 

mencocokkan jumlah kas terkini perusahaan dengan yang ada di dalam catatan 

perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam 

pengelolaan kas perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dianggap 

penting untuk dikaji lebih dalam karena hampir semua hubungan perusahaan 

dengan pihak eksternal selalu berhubungan dengan kas perusahaan. Selain itu, 

rutinitas dan besarnya nominal transaksi yang melibatkan kas membuat 

pengendalian dan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas harus 

dijalankan dengan baik agar penggunaan kas bisa berjalan efisien dan efektif. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memilih judul penelitian “Analisis 

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Tigaraksa 

Satria Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ada pada PT Tigaraksa Satria Malang? 

2. Apakah sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Tigaraksa Satria 

Malang sudah berjalan efektif ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini untuk sistem penerimaan kas hanya berfokus pada sistem 

penerimaan kas melalui penjualan tunai dan pelunasan piutang. Sedangkan pada 

sistem pengeluaran kas hanya berfokus pada pengeluaran kas dengan dana kas 
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kecil dan pengeluaran kas dengan cek yang digunakan untuk membeli persediaan 

barang. 

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran

kas yang diterapkan oleh PT Tigaraksa Satria Malang.

2. Untuk menganalisis kelemahan sistem informasi akuntansi penerimaan dan

pengeluaran kas pada PT Tigaraksa Satria Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Memberikan informasi mengenai sistem informasi akuntansi yang dapat

digunakan oleh PT Tigaraksa Satria Malang sehingga dapat meningkatkan 

efektivitas sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. 

2. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait sistem informasi akuntansi

penerimaan dan pengeluaran kas. 


