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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam kinerjanya. 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 operasional dalam perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien.  

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, hal tersebut dapat 

mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Salah satu kegiatan 

transaksi yang melibatkan kas yaitu kegiatan transaksi pengeluaran kas. 

Sehingga manajemen juga harus menyediakan informasi terhadap 

pengeluaran kas yang akurat dan terpercaya sebagai alat pengendalian. 

Dalam usahanya untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan 

perusahaandalam mencapai tujuannya, maka perusahaan menyusun 

strategi-strategi yang dapat menunjang kelancaran dan keberhasilan 
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kegiatan operasional perusahaan (Kurniawan,2009). Saat ini informasi 

akuntansi menjadi kebutuhan yang penting dan harus dipahami manajemen 

perusahaan. Pengelolaan informasi akuntansi yang baik diharapkan 

mampu mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien.Selain itu informasi akuntansi dapat dijadikan sebagai dasar bagi 

manajemen dalam membuat keputusan yang strategis bagi perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumberdaya, 

seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi 

informasi (Restuningdiah, 2013:16). Menurutnya juga sistem informasi 

akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk memproses data dan 

transaksi guna menyediakan informasi yang diperlukan oleh user untuk 

merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.Informasi 

akuntansi ini sangat berguna bagi kegiatan operasional perusahaan. 

Sedemikian pentingnya informasi akuntansi tersebut bagi perusahaan, 

apabila sebuah perusahaan memiliki kekurangan informasi akan 

mengalami kegagalan dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga dengan 

adanya sistem informasi akuntansipengeluaran kas yang efektif, pihak 

manajemen dapat melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan 

transaksi dalam suatu perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

perusahaan, serta penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan. 

Dalam SIA terdapat pengendalian internal yang baik sesuai 

keadaan perusahaan guna memudahkan manajemen perusahaan dalam 

melihat laporan keuangan yang disajikan dan menilai keberhasilan 
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perusahaan.Dalam suatu perusahaan, baik yang berskala kecil maupun 

besar, pimpinan perusahaan tidak mungkin mengendalikan biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan secara menyeluruh tanpa dibantu 

adanya sistem pengeluaran kas yang baik. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pengendalian internal yang memadai terhadap pengeluaran-

pengeluaran tersebut. Agar aktivitas operasi perusahaan dapat berjalan 

dengan efektif dan juga dapat menekan terjadinya kesalahan dan 

penyimpangan yang mungkin terjadi, maka diperlukan penerapan sistem 

pengendalian internal yang baik di dalam perusahaan. Tujuan dari 

pengendalian intern tersebut adalah menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014:163). 

Untuk mewujudkan tujuan sistem pengendalian internal maka 

diperlukan adanya unsur-unsur sistem pengendalian internal di dalam 

suatu perusahaan, unsur pengendalian intern yaitu adanya struktur 

organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang 

sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, serta 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mulyadi, 

2014:164). 

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa yaitu perusahaan penyedia listrik. Pada PT. PLN hanya 
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terdapat dana kas kecil dimana perusahaan akan mengeluarkan kas untuk 

membayar segala beban yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan 

operasional perusahaan, seperti pemakaian perkakas dan peralatan, bahan 

makanan dan minuman, listrik, gas, air, pajak atau retribusi, dan lain 

sebagainya.Pada sistem pengeluaran kas PT. PLN (Persero) Area Malang 

dapat menjadi potensi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan 

perusahaan, misalnya kecurian, kecurangan maupun penyelewengan 

terhadap kas perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu sistem 

pengendalian intern terhadap pengeluaran kas untuk mengamankan aset 

perusahaan 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul, yaitu 

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. PLN 

(Persero)Area Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas 

pada PT. PLN (Persero) Area Malang?” 

2. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada 

PT. PLN (Persero) Area Malang sudah efektif? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran 

kas pada PT. PLN (Persero) Area Malang. 
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2. Untuk menganalisis efektifitas sistem pengendalian intern pengeluaran

kas pada PT. PLN (Persero) Area Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi

dan masukan serta pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam

pengambilan keputusan dan pembenahan terhadap kelemahan-

kelemahan pengendalian intern pengeluaran kas yang diterapkan

perusahaan saat ini sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan

atau penyelewengan dana.

2. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang

berhubungan dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas di dalam

suatu perusahaan.




