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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini proses pengiriman barang sering dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia dengan proses yang berlangsung sangat cepat pula. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya penjualan yang dilakukan secara online dan dokumen-

dokumen yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam operasional perusahan, 

kegiatan pemasaran merupakan bagian yang cukup berperan penting  karena 

berhubungan dengan distribusi, yaitu menyampaikan barang atau jasa dari 

produsen kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini 

banyak perusahaan pengiriman barang yang semakin berkembang dan terus 

bersaing, salah satunya PT. Pos Indonesia. Hubungan jasa pengiriman barang 

dan perdagangan saling mempengaruhi. Lahirnya jasa pengiriman barang 

mempengaruhi berkembangnya perdagangan. Jasa pengiriman pula berperan 

dalam pertumbuhan perdagangan dalam dan luar negeri, (Aminah dan Suradi, 

2015). 

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan berorientasi bisnis yang 

melayani jasa pos dan produk-produk pendukung jasa pos. PT. Pos Indonesia 

merupakan Perusahaan Milik Negara yang diberi subsidi dan sekaligus menjadi 

agen pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial jasa pos kepada 

pemerintah dan masyarakat. PT Pos Indonesia pertama kali didirikan di 

Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1976 dan terus melakukan inovasi 
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selama 17 tahun yang dulunya berstatus Perusahaan Umum pada akhirnya 

berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pos Indonesia (Persero) 

di tahun 1995 hingga sekarang, (web PT Pos Indonesia). 

Dalam kegiatan beroperasinya, PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto 

tentunya berkaitan langsung dengan kas baik dalam penerimaan kas maupun 

pengeluaran kas, yang mana kas merupakan suatu akun terpenting karena kas 

adalah modal kerja yang menunjang kelangsungan aktivitas keseharian suatu 

perusahaan. Sifat kas yang liquid, maka kas mudah sekali terjadi kecurangan 

bahkan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak intern perusahaan. Oleh 

sebab itu diperlukan pengendalian intern terhadap penerimaan kas dan 

pengeluaran kas berupa pemisahan tugas, fungsi penyimpanan, pelaksanaannya 

serta pencatatan yang dilakukan, (Mulyadi, 2016). 

Sistem pengendalian internal sangat diperlukan agar tujuan suatu 

perusahaan bisa tercapai dan tetap berlanjut dalam pengoperasiannya. 

Pengaplikasian sistem pengendalian internal yang baik akan menjamin 

keamaan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam 

perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 

Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan 

oleh baik atau tidaknya pengendalian internal akuntansi yang berlaku dalam 

suatu perusahaan. Sebaliknya, apabila pengaplikasian sistem pengendalian 

internal yang lemah akan mengakibatkan aset perusahaan tidak terjamin 

keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak 

terjamin dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi, (Mulyadi, 2016: 130). 
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Sistem pengendalian internal dilakukan untuk menjaga kekayaan 

perusahaan berupa penerimaan kas yang telah diterima dari nasabah maupun 

pihak eksternal lainnya. Pengendalian internal atas penerimaan kas dapat 

menjamin semua penerimaan kas telah disetorkan ke bank dan catatan 

akuntansi perusahaan yang telah diselenggarakan secara benar. Untuk 

melindungi kas dari penyalahgunaan, suatu perusahaan harus mengendalikan 

kas mulai dari waktu kas diterima hingga kas tersebut disetorkan dalam suatu 

bank, (Dunia, 2008:127). 

Selain diadakannya pengendalian internal atas penerimaan kas perusahaan, 

pengendalian internal atas pengeluaran kas juga dibutuhkan guna mengontrol 

pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan. Adapun pengertian dari sistem 

pengendalian internal atas pengeluaran kas, yaitu suatu cara yang digunakan 

perusahan untuk memberikan jaminan bahwa pengeluaran kas hanya dilakukan 

untuk transaksi yang benar-benar telah diotorisasi dengan semestinya, dan 

mengontrol kas digunakan secara efisien, (Hery, 2013:179). 

PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto sudah menerapkan sistem 

pengendalian internal yang cukup memadai namun masih ada kekurangan yang 

perlu menjadi pertimbangan guna keberlangsungan perusahaan. Hal ini 

ditandai dengan belum adanya pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh 

bagian yang berwenang seperti manager audit perusahaan dan dilakukan oleh 

manager keuangan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kepala kantor, 

laporan pendapatan yang diterima dari jasa pengiriman paket pos masih 
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disimpan di media elektronik yang bisa  berdampak manipulasi terkait 

penerimaan dan pembayaran yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian pentingnya pengendalian internal yang baik, dan juga 

berbagai permasalahan yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal 

atas penerimaan kas dan pengeluaran kas, oleh karena itu judul yang diambil 

oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah “Analisis Sistem 

Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas PT Pos 

Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa sistem pengendalian intern 

terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas sangat penting perannya dalam 

suatu peusahaan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas dan 

pengeluaran kas pada PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto? 

2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian internal penerimaan 

kas dan pengeluaran kas PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto pada elemen-

elemen sistem pengendalian internal? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar hasil penelitian mendapatkan fokus pada permasalahan dan tidak 

menyimpang dari sasaran penelitian maka diperlukan pembatasan masalah. 

Peneliti membatasi masalah atas penerimaan kas yang berasal dari nasabah 

berupa pengiriman paket pos. Sedangkan untuk pengeluaran kas yang 
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dipergunakan untuk penarikan wesel nasabah dan beban operasional 

perusahaan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka peneliti 

membuat tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut : 

Tujuan penelitian  

1) Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas 

dan pengeluaran kas pada PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto. 

2) Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian internal 

penerimaan kas dan pengeluaran kas PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto 

pada elemen-elemen sistem pengendalian internal. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai sistem pengendalian 

internal atas penerimaan kas dan pengeluaran kas PT. Pos Indonesia Cabang 

Mojokerto. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan 

atau sumbangan pemikiran mengenai sistem pengendalian internal atas 

penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dapat diterapkan perusahaan untuk 

efektifitas kegiatan operasi. 




