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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan di indonesia mengalami perkembangan dan persaingan yang 

sangat ketat, sehingga disetiap perusahaan pasti ingin meningkatkan kualitas 

yang terbaiknya dan menjalankan kegiatannya dengan baik. Salah satunya 

dalam melakukan aktifitas penjualan produk barang maupun jasa untuk 

meningkatkan penerimaan kas agar keberlangsungan hidup. Sehingga 

pengendalian internal yang diperlukan oleh perusahaan yang mengalami 

kemajuan harus sesuai dengan pengendalian yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Pengendalian yang dibutuhkan perusahaan dalam hal ini merupakan 

pengendalian yang telah sesuai dengan elemen-elemen sistem pengendalian 

internal yang ada seperti, struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawab.  

Dengan adanya pengendalian internal tersebut sangat memudahkan dan 

membantu tugas tugas unit organisasi dalam menjalankan aktifitasnya serta 

untuk menjaga asset perusahaan. Oleh karna itu, setiap perusahaan dituntut 

untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai kebutuhan 

perusahaan agar memudahkan kegiatan operasinya dan menjaga asset 

perusahaannya. Salah  satu aktivitas operasi yang paling penting dalam 

perusahaan adalah penjualan, karena penjualan merupakan sumber penerimaan 

kas terbesar pada perusahaan. oleh karena itu, diperusahaan penjualan
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 merupakan salah satu fungsi terpenting dalam aktivitas perusahaan sebagai 

pendapatan perusahaan untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan 

juga kemajuan dan keberlangsungan hidup bagi perusahaan. 

Abbas (2008), tentang analisis efesiensi dan efektifitas pada fungs i 

penjualan PT.Semen Tonasa pangkep Sulawesi selatan, menyatakan bahwa 

dengan adanya pemisahan antara fungsi penjualan dengan pemasaran serta 

fungsi penerimaan kas, yang dimana fungsi penjualan sendiri masuk kedalam 

department pemasaran dan setiap department terbagi setiap biro, sehingga tugas 

dari masing-masing bagian atau fungsi akan jelas dan karyawan dapat 

menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.  

 Mengingat akan pentingnya sistem pengendalian internal penjualan dan 

penerimaan kas bagi perusahaan, maka perlu dianalisis kembali sistem dan 

prosedur yang telah diterapkan, sehingga sistem pengendalian interna l 

penjualan dan penerimaan kas dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 

 PT.Pupuk Kalimantan Timur.tbk merupakan perusahaan manufaktur 

yang bergerak dalam bidang produksi yang mengolah bahan-bahan mentah 

tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, 

petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya serta mengolah 

bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya 

beserta produk-produk turunannya.sSerta peningkatan penjualan perusahaan 

yang meningkat dari setiap tahunnya, dalamXusahanya PT.Pupuk Kalimantan 

Timur, Tbk melakukan aktivitas penjualan secara tunai dan secara kredit.  
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 Dengan demikian PT.Pupuk Kalimantan Timur, Tbk memerlukan 

perencanaan dan pengendalian secara menyeluruh. Karena penjualan dan 

penerimaan kas merupakan salah satu kegiatan dan berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. agar kegiatan PT.Pupuk Kalimantan Timur, 

Tbk tersebut berjalan dengan baik dan efektif, maka diperlukan sistem 

pengendalian internal dalam fungsi penjualan dan penerimaan kas serta 

memberikan pengawasan kegiatan pada sistem tersebut. Agar bisa memberikan 

informasi yang akurat guna memudahkan dalam pengambilan keputusan yang 

tepat. 

 Yang dimana penjualan perusahaan PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk 

setiap tahunnya meningkat berdasarkan diagram penjualan perusahaan dari 

tahun 2013 sebesar Rp.13.826.000.000.000,-(Tiga Belas Triliyun  Delapan 

Ratus Dua Puluh Enam Milyar Rupiah) dan meningkat di tahun 2014 dimana 

penjualannya mencapai Rp.17.202.000.000.000,- (Tujuh Belas Triliyun Dua 

Ratus Dua Milyar Rupiah) 

 Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka peneliti mengajukan judul 

“Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penjualan Dan 

xPenerimaan Kas (studi kasus pada PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas sistem penjualan 

spada PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk ? 

2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas sistem   

spenerimaan kas pada PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal atas sistem 

penjualan pada PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk. 

2. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal atas sistem 

penerimaan kas pada PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan dan pertimbangan 

dalam menerapkan sistem pengendalian internal pada sistem penjualan dan 

penerimaan kas perusahaan, agar memudahkan dalam pelaksanaan 

kegiatannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi dan 

referensi bagi akademika yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

untuk sistem pengendalian internal atas sistem penjualan dan penerimaan 

kas. 


