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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup perusahaan pada era globalisasi saat ini sangat 

ditentukan oleh kemampuannya untuk bersaing di dalam dunia usaha. Dalam hal 

ini, manajemen dituntut harus mampu mengambil keputusan secara tepat yang 

didasarkan pada masukan-masukan yang objektif. Salah satu masukan bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan adalah sistem informasi akuntansi. 

Menurut Widjajanto (2001:14) akuntansi itu sendiri sebagai suatu sistem informasi, 

mencakup kegiatan mengidentifikasi, menghimpun, memproses, dan 

mengomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu organisasi ke berbagai 

pihak. Adapun organisasi itu sendiri merupakan sekelompok orang atau unit yang 

melakukan kegiatan, termasuk pengambilan keputusan secara terkoordinasi guna 

mencapai suatu tujuan tertentu.  

Oleh karena itu, seorang pimpinan dalam suatu organisasi akan memerlukan 

sebuah alat agar terciptanya tujuan tersebut dalam pengambilan keputusan yang 

tepat, adapun alat tersebut dikenal dengan sistem pengendalian internal. Menurut 

Mulyadi (2016:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Definisi tersebut menekankan 
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pada tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang 

membentuk sistem tersebut.  

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem 

pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, dan mengawasi 

sumber daya suatu organisasi serta berperan penting untuk mencegah dan 

mendeteksi adanya kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja maupun yang 

disengaja, dan melindungi sumber daya organisasi. Dengan adanya sistem 

pengendalian internal yang baik dan efektif, maka pihak manajemen dapat 

memperoleh data atau informasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah 

ditetapkannya, sehingga diharapkan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen 

dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Salah satu aset perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah 

kas. Menurut PSAK No. 9 paragraf 7 kas adalah alat pembayaran yang siap dan 

bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Adapun menurut 

Syam (2001:54) kas meliputi uang tunai dan simpanan di bank yang langsung dapat 

digunakan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Dari 

beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan suatu 

aset yang bersifat sangat likuid atau lancar dan sangat mudah untuk diselewengkan. 

Berdasarkan paparan di atas, mengingat kegiatan transasksi dalam suatu perusahaan 

tidak luput dari kas, baik itu berupa penerimaan maupun pengeluaran kas. Oleh 

sebab itu, pengendalian kas sangatlah dibutuhkan bagi suatu perusahaan. 
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Seperti halnya pada berbagai jenis badan usaha, koperasi juga sangat 

membutuhkan pengendalian internal agar mampu bertahan di era globalisasi saat 

ini. Dengan adanya sebuah pengendalian atau kontrol yang baik di dalam badan 

usaha seperti koperasi, diharapkan koperasi tersebut dapat tetap menjalankan 

kegiatan operasionalnya dan mencapai tujuannya, yakni untuk memajukan 

kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (UU Perkoperasian 2012) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2007) yang meneliti tentang 

sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada Koperasi 

Karyawan “Harapan Sejahtera” Tulungagung. Dari hasil penelitiannya ditemukan 

masih memiliki kelemahan, yaitu adanya perangkapan tugas antar bagian 

penerimaan uang dan administrasi. Dengan adanya permasalahan tersebut, tindakan 

curang terhadap kas perusahaan akan sangat mudah dilakukan. Oleh sebab itu, 

untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan atau tingkat risiko dalam kegiatan 

operasional pada suatu unit usaha, peneliti tertarik untuk mengambil topik 

penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas 

dan Pengeluaran Kas: Studi Pada Unit Pertokoan KUD “Karangploso” Kabupaten 

Malang.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti 

akan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal 

atas penerimaan kas dan pengeluaran kas pada KUD “Karangploso” Kabupaten 
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Malang. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

apakah penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas dan 

pengeluaran kas pada Unit Pertokoan yang ada di KUD “Karangploso” Kabupaten 

Malang sudah berjalan secara efektif dan efisien? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal 

atas penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Unit Pertokoan yang ada di KUD 

“Karangploso” Kabupaten Malang serta memberikan alternatif penerapan sistem 

penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

Adapun manfaat dari penelitian ini pada aspek praktis bagi KUD 

“Karangploso” Kabupaten Malang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk pihak pengelola KUD “Karangploso” Kabupaten Malang sebagai 

informasi atau bahan pertimbangan untuk pengembangan usaha khususnya pada 

penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

Sedangkan pada aspek teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi atau pembanding bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

sistem pengendalian internal perusahaan khususnya koperasi. 
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