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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin mengalami persaingan yang 

cukup ketat di bidang usaha perdagangan maupun jasa yang saat ini telah banyak 

mengalami perkembangan. Persaingan tersebut disebabkan oleh semakin 

banyaknya perusahaan dengan jenis atau produk yang serupa. Dalam menghadapi 

persaingan, perusahaan membutuhkan suatu sistem dalam menunjang 

kekayaannya yaitu dengan diterapkannya sistem pengendalian internal. Sistem 

pengendalian internal sangat berperan penting untuk membantu pelaksanaan suatu 

kegiatan utama perusahaan, terutama dalam meningkatkan penjualan dan 

penerimaan kas (Diartha,2012). 

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan dan 

penerimaan kas merupakan hal yang terpenting dan menjadi penentu 

kelangsungan hidup perusahaan, perlu dilakukan cara pengelolaan yang baik, 

yang berarti penyelenggaraannya atau pengaturannya dibuat sebaik dan serapi 

mungkin. Dengan  adanya pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan kas 

yang baik, maka dapat diperoleh suatu sistem pengendalian intern atas penerimaan 

kas yang efektif dan efisien. Proses penerimaan kas yang paling utama yaitu 

melalui penjualan. Dengan penjualan yang lancar dan baik maka perusahaan dapat 

mempertahankan eksistensinya (Arifian,2012). Tetapi permasalahan yang sering 
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muncul dalam proses penjualan, yaitu sistem otorisasi, prosedur pencatatan yang 

belum lengkap dan belum tertatanya dokumen dan formulir serta belum adanya 

pembagian tugas dan wewenang pada pemrosesan fungsi penjualan 

(Rofiyanti,2015). 

Di dalam sebuah perusahaan terdapat seorang pemimpin dan beberapa orang 

pegawai yang di dalamnya kinerja para pegawai akan diperhatikan dan diawasi 

oleh pemimpin secara langsung. Tetapi untuk sebuah perusahaan yang mengalami 

tingkat kemajuan yang pesat, akan sulit untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pegawai secara langsung serta untuk memeriksa ketelitian dan 

kebenaran sebuah laporan karena transaksi-transaksi yang dilakukan merupakan 

transaksi rutin yang lebih kompleks dan tingkat keamanannya lemah, sehingga 

pemimpin akan kesulitan untuk menjalankan fungsinya sebagai manajer. Oleh 

karena itu untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam 

perusahaan maka diperlukan Sistem Pengendalian Internal dengan melakukan 

pembagian wewenang kepada karyawan dan pemimpin hanya menjalankan 

tanggung jawabnya sebagai pengelola perusahaan dan mengawasi para 

pegawainya agar tidak terjadi kecurangan (Gitariesna 2009). 

Sujarweni (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal bertujuan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, menjaga keakuratan laporan keuangan, 

menjaga kelancaran operasi perusahaan, menjaga kedisiplinan dipatuhinya 

kebijakan manajemen dan agar semua lapisan yang ada di perusahaan tunduk pada 

hukum dan aturan yang sudah ditetapkan perusahaan. Pengendalian internal 

diharapkan dapat melindungi kekayaan perusahaan yang diakibatkan dari 



3 

3 
 

pencurian, penggelapan keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan, atau 

penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. 

Dengan SPI yang baik akan membuat penjualan dan penerimaan kas akan 

menjadi lebih baik, karena sesuai dengan teori bahwa  dibuatnya SPI bertujuan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Namun kenyataannya banyak perusahaan yang 

belum memiliki SPI yang baik yang dapat mewujudkan tujuan dari SPI tersebut. 

Misalnya masih ada perusahaan yang belum memiliki sebuah bagan struktur 

organisasi serta alur bagan penjualan yang memungkinkan terjadinya 

penyimpangan suatu saat, ada juga perusahaan yang belum menerapkan praktek 

yang sehat, dalam aktivitas penjualan terdapat beberapa dokumen yang tidak 

memiliki bukti tercetak. 

Hal ini terbukti dengan adanya hasil penelitian tentang sistem pengendalian 

internal penjualan yang telah dilakukan  oleh Faisiyah (2013) mengenai “Analisis 

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Penjualan Kredit Pada CV. 

GOEDANG SEMBILAN GROUP MALANG”. Dan hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dalam aktivitas penjualan sudah terpisah sesuai fungsinya 

yang setiap transaksinya terdapat otorisasi hanya saja terdapat sedikit kekurangan 

dalam perusahaan yaitu belum terdapatnya gambar sebuah bagan struktur 

organisasi serta alur bagan penjualan yang mungkin akan terdapat penyimpangan 

suatu saat. Bila digambarkan secara transparan dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan sesuai tugas dan fungsi yang sudah tergambarkan. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Karina (2012) mengenai Sistem 

Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Selecta Malang. 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitiannya yaitu sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. SELECTA Malang secara 

umum baik. Tetapi dalam sistem penerimaan kas maupun sistem pengeluaran kas 

tidak ada fungsi pemeriksaan intern terhadap saldo kas dan pengeluaran kas secara 

tunai diambilkan dari saldo kas ditangan kasir dimana saldo kas tersebut 

bersumber dari penjualan tiket dan penghasilan lainnya secara tunai. Selain itu 

penerimaan kas tidak sepenuhnya disetorkan ke bank pada hari yang sama atau 

hari kerja berikutnya, tetapi sesuai kebijakan dari direksi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Diartha (2012) mengenai Sistem 

Pengendalian Internal Fungsi Penjualan pada PT. Kembang Jawa Motor Cabang 

Trenggalek. Kesimpulan dari hasil penelitiannya dapat dikatakan bahwa struktur 

organisasi, pelaksanaan karyawan yang cakap, wewenang dan prosedur, sudah 

berjalan dengan efektif. Akan tetapi, pada pelaksanaan praktek yang sehat pada 

perusahaan ini belum menerapkan praktek yang sehat. Dalam aktivitas penjualan 

terdapat beberapa dokumen yang tidak memiliki nomor bukti tercetak. 

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini adalah PT. Indomarine, yang 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. perusahaan ini 

menjual mesin boiler untuk pabrik gula dan pabrik-pabrik yang masih 

menggunkan mesin boiler untuk sumber energi listriknya. Mesin boiler dikerjakan 

sesuai pesanan konsumen. Perusahaan indomarine merupakan perusahaan besar 

yang sangat membutuhkan SPI, karena berdasarkan pada hasil penelitian 
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terdahulu dapat ditemukan bahwa masih banyak perusahaan yang belum 

menerapkan SPI dengan baik. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengevaluasi tentang sistem 

pengendalian internal pada sistem penjualan dan penerimaan kas yang ada dalam 

perusahaan, dengan demikian penulis dapat menyesuaikan antara penelitian 

dengan teori yang ada, sehingga penulis dapat memberikan solusi yang tepat dan 

sesuai bagi perusahaan. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pada Sistem 

Penjualan dan Penerimaan Kas (Studi Kasus  pada PT. Indomarine). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut sehingga rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

Apakah sistem pengendalian internal pada sistem penjualan dan 

penerimaan kas pada PT. Indomarine sudah efektif? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian  ini untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian 

internal pada sistem penjualan dan  penerimaan  kas pada PT. Indomarine apakah 

sudah efektif. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi manajemen tentang pentingnya pengendalian internal 

dan membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan sistem 

pengendalian pada sistem penjualan dan penerimaan kas. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 

berminat untuk meneliti tentang sistem pengendalian internal sistem penjualan 

dan penerimaan kas di masa yang akan datang. 




