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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan saat ini semakin pesat, sehingga mendorong 

banyak perusahaan untuk semakin memperluas usahanya dengan meraih pangsa 

pasar. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan ketat antar perusahaan. 

Seiring berkembangnya sebuah perusahaan selalu dihadapkan pada suatu resiko 

dan masalah dimana perusahaan dituntut untuk mengelola perusahaan dengan 

baik serta melakukan pengendalian terhadap harta. Dengan adanya pengendalian 

tersebut perlu adanya kontrol yang baik dari pihak manajemen, sehingga aktivitas 

operasi dalam perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta tujuan 

perusahan dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal bisa tercapai.  

Dalam melakukan suatu kegiatan transaksi perusahaan, kas merupakan 

salah satu harta perusahaan yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan dan 

keberlangsungan hidup suatu perusahaan. tanpa adanya kas yang memadai dan 

mencukupi, dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, sehingga 

dapat menghambat perkembangan serta keberlangsungan hidup suatu perusahaan 

Dini dan Ardini(_). Kas juga merupakan salah satu komponen rekening dalam 

laporan keuangan secara keseluruhan yang menjadi pertimbangan bagi investor 

dalam mengambil keputusan. Kas memberikan informasi yang memungkinkan 

para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, 
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struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu kas 

dalam beradaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (Budi, 2012).  

Selain manfaat kas yang sangat penting bagi perusahaan, kas juga 

merupakan salah satu aktiva yang paling mudah diselewengkan karena kas 

merupakan aktiva yang paling lancar dan liquid  serta sifatnya yang mudah 

dipindahtangankan (Hadjar, 2012). Sebagian besar transaksi yang ada pada 

perusahaan berpengaruh pada kas, salah satu kegiatan transaksi yang melibatkan 

kas yaitu  kegiatan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas. Sehingga 

manajemen juga harus menyediakan informasi terhadap penerimaan dan 

pengeluaran kas yang akurat dan terpercaya sebagai alat pengendalian.  

Menurut kabuhung (2015), Sistem informasi akuntansi merupakan sistem 

yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas yang dilaksanakan organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi 

yang berguna bagi pihak manajemen dan membuat perencanaan serta 

menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. 

Tanpa adanya sistem informasi akuntansi yang mengawasi aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, perusahaan atau organisasi akan mengalami kesulitan untuk 

menentukan seberapa baik kinerjanya dan juga akan mengalami kesulitan dalam 

menelusuri bagaimana pengaruh-pengaruh dari berbagai aktivitas atas 

sumberdaya-sumberdaya yang ada dibawah pengawasannya. Sehingga dengan 

adanya sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang efektif, 

pihak manajemen dapat melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan transaksi 
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dalam suatu perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan, serta 

penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan. 

Sistem pengendalian internal merupakan alat untuk membantu manajemen 

dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan. Dengan sistem pengendalian 

internal ini bertujuan untuk dapat mendorong efisiensi dalam kegiatan operasi 

perusahaan, menjaga kekayaan perusahaan mengecek ketelitian dan keandalan 

data serta dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan 

(mulyadi,2014:163). sehingga pihak manajemen dapat melakukan tugasnya 

dengan baik, dan  tujuan utama suatu perusahaan bisa tercapai.  

PT.  Hartono Putra  merupakan perusahaan karoseri yang melakukan 

kegiatan produksi berbagai jenis kendaraan mulai dari isuzu ELF standart sampai 

mewah, mobil ambulance, mobil khusus, mobil roti, medium bus, dan big bus. 

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional PT.  Hartono Putra  tidak terlepas dari 

transaksi kas, dimana perusahaan akan menerima berbagai pembayaran dari pihak 

konsumen yang membeli produk perusahaan serta mengeluarkan kas untuk 

membayar segala beban yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan 

operasional perusahaan.  

Sumber penerimaan kas hartono putra yaitu dari penjualan mobil, 

sedangkan pengeluaran kas merupakan transaksi perusahaan yang paling sering 

terjadi di perusahaan terkait dengan pembelian bahan baku pembuatan mobil serta 

pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.  

Perusahaan memiliki kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluran kas yang 

komplek, dimana dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut bisa 
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terjadi penyelewengan. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan pengendalian 

intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada PT.  Hartono Putra. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas (Studi di Perusahaan PT. Hartono Putra Malang).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan kas pada perusahaan PT 

Hartono Putra Malang? 

2. Bagaimana sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada perusahaan PT 

Hartono Putra Malang? 

3. Apakah sistem pengendalian internal penerimaan kas dan pengeluaran kas pada 

perusahaan PT Hartono Putra Malang telah diterapkan secara efektif? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal penerimaan kas pada 

perusahaan PT Hartono Putra Malang. 

2. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada 

perusahaan PT Hartono Putra Malang. 

3. Untuk menganalisis efektifitas sistem pengendalian internal penerimaan dan 

pengeluaran kas pada perusahaan PT Hartono Putra Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai pedoman untuk 

mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang ada di perusahaan 
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untuk menerapkan sistem pengendalian internal pada penerimaan kas dan 

pengeluaran kas perusahaan.  

2. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

studi dan referensi bagi akademika yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk sistem pengendalian internal pada penerimaan kas.  


