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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Era saat ini perkembangan perusahaan semakin pesat sehingga 

mendorong banyak perusahaan untuk semakin memperluas usahanya. 

Keberhasilan setiap perusahaan dalam mencapai tujuan usahanya  terletak pada 

kinerja operasional perusahaan. Perusahaan didirikan untuk memperoleh laba 

yang besar dan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (Sabella, 2014). 

Untuk mencapai semua itu maka perusahaan dikelola dengan baik dan memiliki 

pengendalian internal yang dapat membantu perusahaan untuk menjalin aktivitas-

aktivitas di perusahaan. 

 Pengendalian intern di suatu perusahaan memiliki bagian terpenting. 

Pengendalian internal adalah Sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2016:129). 

Pengendalian internal di setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dengan 

keadaan perusahaan. Pengendalian intern sangat berguna dalam melindungi aktiva 

perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan dan pencurian yang dilakukan baik 

oleh pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar perusahaan (Makisurat,. et 

al. 2014). Pengendalian internal juga dapat digunakan sebagai pengawasan 

disetiap aktivitas yang berjalan di dalam perusahaan. Selain itu, setiap perusahaan 

di setiap bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan memerlukan tanggung 
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jawab. Dengan adanya tanggung  jawab,  kejelasan dalam setiap fungsi yang 

dijalankan di dalam perusahaan jelas siapa yang bertangung jawab. 

 Salah satu bagian yang memerlukan pengawasan dan tanggung jawab 

adalah di bagian penjualan dan penerimaan kas. Menurut Agoes (2012:166) Kas 

merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik untuk diselewengkan, 

selain itu banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran kas karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya 

kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, 

diperlukan adanya pengendalian intern (internal control) yang baik atas kas. 

Dimana jika pengawasan dan tanggung jawab tidak baik pada bagian ini, maka  

sangat rentan akan terjadi penyelewengan atau kecurangan. 

 Kas adalah uang tunai yang paling likuid yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan usaha (Agoes dan Trisnawati, 2013:17). Penerimaan kas 

adalah kas atau uang yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari aktivitas 

transaksi perusahaan. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber yaitu 

penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari pelunasan piutang 

(Mulyadi, 2016). 

 Beberapa penelitian terdahulu tentang sistem pengendalian internal 

penjualan dan penerimaan kas yang telah dilakukan Basrie,. et al ( 2011) terdapat 

kelemahan dimana pengendalian intern atas penjualan adanya perangkapan fungsi 

penjualan dengan fungsi pemberian kredit dan tidak ada cek kebagian insako. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahari,. et al (2017) 

kelemahan pada sistem penjualan dan penerimaan kas. Diantaranya adalah 
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perangkapan fungsi pada kas dan akuntansi, pada hari yang sama. Diantaranya 

perangkapan tugas penjualan dan kredit, penyetoran ke kas bank tidak langsung 

disetorkan hari yang sama. Penelitian terdahulu yang dilakukan Adibah,. et al. 

(2015) Mengambil kesimpulan bahwa pada perusahaan ini memiliki desain sistem 

penegendalian intern yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini dapat 

di katakana kurang baik. Dikarenakan masih terdapat kelemahan berupa tidak 

dilakukannya prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dikarenakan 

perangkapan tugas dan juga uang kas tidak disetorkan ke bank hari itu juga. 

Salah satu perusahan yang akan penulis teliti disini yaitu pada PT Glutera 

Indonesia dimana PT Glutera Indonesia adalah sebuah perusahaan dagang yang 

bergerak dalam penjualan minuman kesehatan dan kecantikan. Perusahaan ini 

berdomisili di Graha Puntadewa B1 No.03 Malang, Jawa Timur Indonesia. Pada 

perusahaan ini trend penjualan dan Load penjualan minuman kesehatan dan 

kecantikan tiga tahun belakangan ini fluktuatif, dimana pada tahun 2015 penjualan 

mencapai 5.758 paket  dengan penerimaan kas sebesar Rp. 3.713.910.000,- dan 

pada tahun 2016 mengalami kenaikan permintaan sebesar 4,1% yaitu sebesar 

6.165 paket dan penerimaan kasnya Rp. 3.829.353.000,- akan tetapi pada tahun 

2017 mengalami penurunan permintaan penjualan sebesar 19,6% yaitu sebesar 

4.208 paket yang terjual dengan penerimaan kas sebesar Rp. 2.521.743.000,-. 

Dengan penjualan produk dan penerimaan kas yang fluktuatif ini menyebkan 

resiko akan penyelewengan dan juga kecurangan tinggi, maka dari itu sistem 

pengendalian internal penjualan dan penerimaan kas dibutuhkan di perusahaan ini. 

Agar aktivitas penjualan minuman kesehatan dan kecantikan pada perusahaan ini 

dapat terkendali dan pendapatan tercapai sesuai dengan yang di targetkan 
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 Sistem pengendalian internal penjualan dan penerimaan kas pada PT 

Glutera Indonesia ini belum cukup baik, dimana masih terdapat selisih pencatatan. 

Selisih tersebut terjadi pada penjualan produk yang di catat oleh fungsi penjualan 

sebesar Rp. 625.590.000,- dan fungsi penerima kas mencatat sebesar Rp. 

426.990.000,-. Seslisih ini menyebabkan pendapatan perusahaan akan berkurang 

dikarenakan adanya penyelewengan kas yang menyebabkan tingkat keandalan 

laporan keuangan yang di hasilkan dari penjualan dan penerimaan rendah dan 

kecurangan juga akan rentan terjadi. Terjadinya selisih pencatatan ini dikarenakan 

kurang jelas dan tidak tertulis job description dan struktur organisasi pada 

perusahaan. Sehingga masih terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh 

karyawan yang ada di perusahaan ini. 

Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, membuat penulis ingin 

melakukan penelitian di karenakan masih terdapat banyak kelemahan yang ada di 

penelitian terdahulu, membuktikan bahwa sistem pengendalian internal belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik dan memmiliki berbagai macam kelemahan 

yang berbeda-beda di setiap objeknya. Dari penelitian yang sudah pernah 

dilakukan, membuat penulis ingin melakukan penelitian pada objek yang berbeda 

dengan penelitian yang sebelumnya.  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

mengemukakan judul mengenai “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penjualan 

Dan Penerimaan kas Pada PT. Glutera Indonesia”. 
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B.  RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini berupa Bagaimana Analisis sistem pengendalian intern 

penjualan dan penerimaan kas pada PT Glutera Indonesia? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT  

1. Tujuan Penelitian 

 Untuk menganalisis sistem pengendalian internal penjualan dan 

penerimaan kas pada PT Glutera Indonesia.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk memberikan masukan positif kepada PT Glutera Indonesia 

mengenai sistem pengendalian intern penjualan dan penerimaan kas 

pada PT Glutera Indonesia guna meningkatkan kinerja organisasinya. 

b. Untuk memberikan informasi dan refrensi kepada pembaca tentang 

sistem pengendalian internal PT Glutera Indonesia. 

c. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern 

penjualan dan penerimaan kas yang ada di PT. Glutera Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


