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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kas merupakan komponen penting dalam kelancaran jalannya kegiatan 

operasional sehari-hari suatu perusahaan. Menurut IAI, Standar Akuntansi 

Keuangan (2007) kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun 

valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk pula 

dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam 

masa tenggang untuk penukarannyake BI. Dalam pengertian ini tidak termasuk 

commemorative coin, emas batang dan mata uang emas serta valuta asing yang 

sudah tidak berlaku. Kas dalam perusahaan merupakan harta yang paling lancar, 

sehingga dalam neraca ditempatkan paling atas dalam kelompok paling atas 

(Effendi, 2013). 

Dalam perubahan yang pesat saat ini, sebagian besar masyarakat semakin 

merasakan bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting. 

Demikian juga pada suatu organisasi diperlukan adanya sistem informasi, baik 

organisasi yang bertujuan mencari laba maupun yang tidak mencari laba (Marystika, 

2013). Mulyadi (2016) menyebutkan salah satu keberhasilan sebuah perusahaan 

dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang diakui. Sistem informasi 

tersebut adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 

sedemikian rupa sehingga untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 
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Pengendalian sangat penting bagi setiap perusahaan, perusahaan dituntut 

untuk dapat menciptakan suatu sistem pengendalian yang dapat berfungsi dan 

bekerja secara efisien dan efektif, melalui suatu sistem mekanisme kerja yang 

disebut pengendalian internal (Arisqua dkk, 2017). Pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga 

aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, medorong 

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

Secara garis besar tujuan pengendalian internal akuntansi ada dua yaitu 

menjaga aset perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi 

akuntansi. Tujuan pengendalian internal akuntansi tersebut kemudian dirinci 

menjadi tujuan-tujuan umum dan tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi 

pokok (Mulyadi, 2016). Dengan memperhatikan rincian tujuan tersebut disusun 

unsur unsur yang membentuk pengendalian internal akuntansi terhadap transaksi 

pokok salah satunya yaitu sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

(Mulyadi, 2016). 

Dalam hal penerimaan kas dijelaskan bahwa serangkaian aktivitas bisnis dan 

operasi pemrosesan informasi terkait yang terus menerus dengan menyediakan 

barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas 

penjualan tersebut (Romney & Steinbart, 2016). Sedangkan untuk siklus 

pengeluaran diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan 

informasi terkait yang terus menerus berhubungan dengan pembelian serta 

pembayaran barang dan jasa  (Romney & Steinbart, 2016). 
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Adapun ancaman umum yang sering terjadi pada siklus penerimaan kas yaitu 

data induk yang tidak akurat atau tidak valid, pengungkapan yang tidak sah 

terhadap informasi sensitif seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi 

mengenai para pelanggan, kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data 

induk, dan kinerja yang buruk (Romney & Steinbart, 2016). Dalam siklus 

pengeluaran adapun masalah-masalah umum yang sering terjadi yaitu data induk 

yang tidak akurat atau tidak valid, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas 

informasi sensitif, kehilangan atau penghancuran data, dan kinerja yang buruk 

(Romney & Steinbart, 2016). 

Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan 

manufaktur ditemukan bahwa, dalam Struktur organisasi terjadi (double job) atau 

perangkapan tugas dan wewenang diantaranya masih terdapat perangkapan fungsi 

piutang serta tidak ada pemisahan fungsional, dokumen belum semua bernomor 

urut tercetak dan kurang rapinya penulisan formulir serta terdapat formulir yang 

kurang efektif (Fahmi, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian brosem merupakan perusahaan yang bergerak di 

industri minuman. Dalam menjalankan bisnisnya Dokumen yang digunakan dalam 

penerimaan kas adalah faktur penjualan, nota penjualan dan kwitansi. Sedangkan 

dalam pengeluaran kas adalah list bahan baku dan penunjang dan daftar gaji. Tidak 

adanya kartu persediaan gudang pada prosedur penerimaan kas. sedangkan pada 

prosedur pengeluaran kas tidak adanya dokumen bukti pengeluaran kas. Pada 

struktur organisasi terkait penerimaan kas terdapat perangkapan tugas dan fungsi 

(double job) dimana manajer mencatat sekaligus menyimpan kas perusahaan, untuk 
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bagian produksi juga menangani pengiriman barang. Pada struktur organisasi 

terkait pengeluaran kas tidak adanya bagian khusus yang menangani keuangan 

perusahaan, tidak adanya bagian yang menangani otorisasi pengeluaran kas. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

adalah rekap penjualan dan rekap pengeluaran kas. Pada daftar gaji dan upah tidak 

ada otorisasi dan verifikasi dari manajer perusahaan sehingga dapat menimbulkan 

resiko penyelewengan kas dan kesalahan data.. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditetapkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

pada UMKM Brosem Batu? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas pada UMKM Brosem Batu. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penerapan 

sistem informasi akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas pada 

UMKM Brosem Batu. 


