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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

KUD Dadi Jaya Purwodadi kabupaten Pasuruan merupakan salah satu 

Koperasi Unit Desa yang dibentuk  sebagai Badan Usaha yang kuat dan 

handal yang didukung anggota guna meningkatkan taraf hidupnya melalui 

kehidupan berkoperasi. Selain itu KUD Dadi jaya Purwodadi ini memiliki 

tujuan untuk Membangun Badan Usaha yang berorientasi kepada kebutuhan 

anggota dan masyarakat. 

KUD Dadi Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Kabupaten Pasuruan Nomor: E.278/10/VI/BB tanggal 27 Oktober 

1973 resmi didirikan yang bentuk awalnya adalah BUUD. Pada tanggal 19 

Desember 1979, BUUD tersebut beralih/berubah menjadi KUD Dadi Jaya 

dengan Badan Hukum nomor: 4450/BH/II/1980 tanggal 17 April 1980. Unit 

usaha awal yang dikelola oleh KUD Dadi jaya adalah Unit Pengadaan 

Pangan, Unit Penyaluran Pupuk, Unit Tebu Rakyat Intensifikasi, Unit Kredit 

Candak Kulak. 

Pada tahun 1981 KUD Dadi Jaya mulai mengelola Usaha Sapi Perah 

dengan adanya bantuan sapi perah sejumlah 25 ekor dari Bantuan Presiden 

(Banpres). Produksi air susu sapi perah pada saat itu dijual/dipasarkan ke 

Koperasi Setia Kawan Nongkojajar. Mulai tahun 1984 baru disetor ke MT 

Pandaan milik GKSI (sekarang PT IMDI). Dengan perkembangan produksi 
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air susu sapi perah yang semakin meningkat, mulai tahun 1989 KUD Dadi 

Jaya  dapat langsung memasok ke PT Nestle hingga sekarang. 

Pada tanggal 7 Maret 1990, KUD Dadi Jaya tercatat sebagai KUD 

Mandiri berdasar Surat Keputusan Menteri Koperasi nomor: 

224/KPTS/M/m/1990 dengan lingkup usaha Unit Sapi Perah, Unit Simpan 

Pinjam dan Unit Perdagangan Umum dan Jasa. Pada Unit Simpan Pinjam 

terdapat beberapa jenis simpanan, diantaranya adalah Simpanan Pokok, 

Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Simpanan Hari Raya, dan Simpanan 

Khusus. 

Karena koperasi ini memiliki beberapa jenis kegiatan usaha, maka 

diperlukan pelaksanaan pencatatan yang terpadu, terutama pada bagian 

penerimaan dan pengeluaran kas, karena kas merupakan bagian aset lancar 

yang mudah diselewengkan. Untuk itu perlu dirancang sebuah sistem dan 

dan penempatan pengurus yang sesuai agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam pencatatan maupun operasi koperasi. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pada umumnya sangat 

memerlukan sistem akuntasi yang efisien dan efektif, khususnya dalam 

menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen maupun 

berbagai pihak di luar perusahaan yang memerlukannya. Informasi memang 

menjadi unsur penentu dalam pengambilan keputusan, baik oleh manajemen 

perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi yang objektif  akan 

mendukung efisiensi. Demikian pula informasi akuntansi, apabila disajikan 

dengan bertolak pada sistem yang andal tentu akan menghasilkan informasi 

yang objektif. Oleh sebab itu, penugasan penyusunan sistem informasi 

akuntansi hendaknya selalu dilaksanakan dengan satu tujuan, yaitu agar 

informasi yang dihasilkan adalah informasi yang objektif, sehingga mereka 

yang menggunakannya akan dapat mengambil keputusan dengan tepat 

(Widjajanto, 2001:1).  

Penerapan sistem informasi pada suatu bisnis secara umum dapat 

meningkatkan daya saing dengan cara memberikan nilai tambah pada 

layanan yang dihasilkan. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang 

akurat, relevan dan tepat waktu sehingga keputusan yang diambil tepat dan 

harus disesuaikan dengan sistem informasi yang diterapkan oleh koperasi 

tersebut. 

Sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya atau 

mencapai tujuannya jika informasinya tidak andal. Oleh karenanya, para 

manajer harus membuat dan mempertahankan sistem pengendalian internal 

yang tepat agar dapat memastikan integritas dan keandalan data. Karena 

banyak dari sistem pengendalian internal berhubungan dengan sistem 

pemrosesan transaksi, para ahli sistem informasi dan akuntan berperan 

penting untuk memastikan kecukupan pengendalian (Hall, 2009:158). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, sistem informasi akuntansi 

merupakan salah satu sistem yang diperlukan oleh perusahaan dalam 
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menangani kegiatan operasional sehari–hari untuk menghasilkan informasi 

akuntansi yang diperlukan oleh manajemen dan pihak–pihak terkait lainnya 

sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan–kebijakan 

lainnya. Seperti dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran kas harus 

memiliki sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. Sistem 

pencatatan akuntansi akan lebih membantu jika dapat diaplikasikan dalam 

basis komputerisasi. 

Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis mengambil judul: “Analisis 

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas pada 

KUD Dadi Jaya di Purwodadi”. 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada Koperasi Unit Desa Dadi Jaya di Purwodadi? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dititikberatkan pada unit kegiatan 

simpan pinjam yang merupakan kegiatan utama dari koperasi tersebut, 

sehingga memiliki aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

frekuensinya paling tinggi dibandingkan yang lainnya. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada Koperasi Unit Desa Dadi Jaya di Purwodadi 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah dan memperdalam 

wawasan dan pengetahuan penulis tentang apa yang diteliti khususnya 

dalam sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di 

koperasi. Selain itu manfaat sistem informasi akuntansi yang efektif penting 

bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. 


