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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebuah perusahaan hendaknya memiliki sistem informasi yang 

baik dan berguna bagi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya. Sistem informasi pada perusahaan harus dibuat sesuai dengan 

kegiatan usaha maupun bisnis yang dijalankan perusahaan. Pentingnya 

sistem informasi dalam perusahaan berguna untuk merencanakan, 

mengendalikan serta memudahkan para pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang 

berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang 

dilaksanakan organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi yang 

berguna bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan serta 

menyediakan pengendalian yang memadai untuk perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi harus akurat yang berarti informasi 

tersebut terbebas dari kesalahan-kesalahan, tepat waktu yang berarti 

informasi tersebut datang pada penerima tidak melewati batas yang di 

tentukan, selain itu sistem informasi akuntansi harus relevan yaitu informasi 

yang dihasilkan mempunyai manfaat untuk pemakainya. Sistem informasi 

akuntansi juga berguna bagi perusahaan dalam keberhasilan jangka panjang 

organisasi. Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

merupakan salah satu sistem yang digunakan di sebuah perusahaan.
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Masalah kas merupakan suatu hal yang membutuhkan penanganan 

khusus, baik perusahaan besar, menengah maupun kecil. Sebab, kas 

merupakan aset lancar yang memiliki sifat paling liquid dan mudah untuk 

di pindah tangankan serta disalahgunakan dalam penggunaannya. 

Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan bagian penting dalam 

siklus akuntansi sebuah perusahaan, dimana penerimaan kas merupakan hal 

utama kegiatan operasional. Sebuah perusahaan memerlukan pengelolaan 

penerimaan kas yang baik agar memberikan kemudahan alur informasi 

suatu transaksi, maka dari itu diperlukan prosedur yang baik dan sesuai 

untuk pengendalian internal terhadap kas sehingga informasi tersebut 

bermanfaat untuk kemajuan dan kepentingan usaha. 

Sistem akuntansi pengeluaran kas juga merupakan bagian penting 

dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi 

pengeluaran kas, perusahaan dapat mengetahui efisiensi dan berapa biaya 

yang akan dikeluarkan. Sistem ini dapat mencegah terjadinya kecurangan 

seperti penyalahgunaan, penyelewengan, dan penggelapan uang kas. 

Beberapa penelitian mengenai sistem informasi akuntansi fungsi 

penerimaan dan pengeluaran kas seperti Hikmawati, Effendi (2014) meneliti 

pada CV. Lestari Motorindo yang bergerak di bidang otomotif berdasarkan 

analisis hasil penelitian diketahui bahwa sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas, perusahaan sudah memiliki unsur 

pengendalian intern yang baik. Walaupun masih ditemukan beberapa 

masalah, diantaranya masih terdapat perangkapan fungsi A/R Control, 
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belum adanya SOP & flow chart penerimaan kas secara tertulis, kas tidak 

langsung disetor ke bank, dan perusahaan belum memiliki auditor intern. 

Kemudian peneliti selanjutnya, Syafitri (2013) menyimpulkan 

bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas PT. 

Afzarki Indoboga yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Katering 

dan Wedding Organizer belum berjalan secara efektif karena masih 

memiliki beberapa kekurangan diantaranya masih ada perangkapan fungsi 

penerimaan dan pengeluaran kas, bukti penerimaan dan pengeluaran kas 

yang masih sederhana, tidak adanya pengendalian intern kas dan pemisahan 

bank account perusahaan dengan bank account direktur. Perusahaan tidak 

memberlakukan order form dalam pembelian asset perusahaan dan 

keperluan-keperluan yang menunjang kegiatan operasional perusahaan. 

Selanjutnya, Mamahit, Sabijono & Mawikere (2014) 

menyimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

instalasi rawat inap pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sudah 

memadai. Sudah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi 

operasional perusahaan, fungsi penerimaan dan pengeluaran kas, 

penyimpanan kas serta fungsi pencatatan dan pelaporan kas. Dokumen yang 

digunakan dibuat rangkap, bernomor urut tercetak serta terdapat otorisasi 

oleh pihak yang berwenang. Pencatatan akuntansi telah menjamin bahwa 

semua transaksi yang terjadi dicatat sebagaimana mestinya dan didukung 

oleh dokumen pendukung yang telah diotorisasi dari pihak yang berwenang. 
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Sistem Informasi Akuntansi penting juga digunakan untuk 

beberapa koperasi salah satunya pada Koperasi Ngantang yang merupakan 

unit simpan pinjam. Aktivitas Koperasi Ngantang melibatkan fungsi 

penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan pengamatan awal, diperoleh 

gambaran bahwa terdapat beberapa masalah di fungsi penerimaan dan 

pengeluaran kas koperasi dimana tidak adanya pemisahan tugas. Selain itu 

ditinjau dari input, proses dan output pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang digunakan masih ada kelemahan yang harus 

dilakukan perbaikan untuk menghasilkan informasi yang andal bagi 

koperasi tersebut. Resiko yang akan dihadapi perusahaan ialah informasi 

yang kurang tepat ataupun tidak akurat dan tidak berkualitas. Berdasarkan 

hal tersebut Koperasi Ngantang belum mempunyai sistem informasi 

penerimaan dan pengeluaran kas yang cukup baik, oleh karena itu koperasi 

memerlukan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

yang berkualitas (akurat, relevan, dan tepat waktu) sehingga kegiatan 

operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menganalisis sistem 

informasi akuntansi pada Koperasi Ngantang untuk menjadi bahan 

penelitian skripsi dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 

Fungsi Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada Koperasi 

Ngantang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Koperasi 

Ngantang?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah adalah : 

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi fungsi penerimaan 

dan pengeluaran kas pada Koperasi Ngantang. 

2. Untuk memberikan usulan perbaikan dari kekurangan sistem dan 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Koperasi 

Ngantang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan informasi mengenai sistem informasi akuntansi fungsi penerimaan 

dan pengeluaran kas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola 

keuangan perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi 

peneliti lain yang ingin mengembangkannya, khususnya mengenai 

sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. 

 




