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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu perusahaan 

dapat meminimalkan masalah yang mungkin akan terjadi disuatu perusahaan, 

Menurut COSO (2019) sistem pengendalian internal dapat berjalan efektif apabila 

memenuhi unsur-unsur seperti: lingkungan pengendalian yang baik meliputi 

integritas nilai-nilai etis, komitmen pada kopetensi, struktur organisasi, penilaian 

resiko bagaimana harus dikelola, kegiatan pengendalian seperti pemisahan tugas, 

otorisasi dokumen dan catatan yang memadai, informasi dan komunikasi, dan 

pengawasan pengendalian internal perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001) bahwa sistem pengendalian internal dikatakan 

baik jika sistem itu bisa memenuhi atau melakukan tujuan sistem pengendalian 

internal dengan sesuai yang diinginkan atau dicapai, Tujuan sistem pengendalian 

internal yaitu menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Sistem pengendalian internal bertahan dengan pengawasan yang terus-terusan dan 

diadakan evaluasi lagi terhadap pelaksanaannya. 

 Sistem pengendalian penerimaan kas diperlukan untuk menghindari 

kerugian perusahaan akibat penyalahgunaan dan kesalahan transaksi kas, 

Penerimaan kas pada perusahaan memerlukan pengamanan yang ketat karena kas 

merupakan aktiva yang paling rawan terhadap penyalahgunaan karena sifatnya 
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yang sangat mudah untuk dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan 

pemiliknya maka kas mudah digelapkan (Suwandi dkk., 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sugiasmini., et al (2017) dalam 

penelitiannya yang meneliti tentang sistem pengendalian intern pada sistem 

akuntansi penerimaan kas atas pendapatan iklan dan sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan menyataan sistem pengendaian internal sudah cukup baik, namun 

penelitian menemukan kesalahan yang terjadi dalam sistem penerimaan kas seperti 

formulir belum terotorisasi dengan baik. 

Sedangkan penelitian tentang analisis penerapan sistem akuntansi penjualan 

kredit dan penerimaan kas dalam mendukung pengendalian intern perusahaan pada 

PT. Smart Tbk Refinery Surabaya masih memiliki kelemahan pada sitem akuntansi 

penjualan kredit dan penerimaan kas dari piutang, yaitu beberapa aktivitas terkait 

transaksi penjualan kredit serta penerimaan kas seperti tidak adanya pemeriksaan. 

Pada tanda terima penerimaan kas belum diotorisasi oleh bagian penjualan 

administasi dan tidak ada cap lunas (Maharani dkk., 2016). Dan penelitian tentang 

analisis pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Manado 

Media Grafika pengendalian dilakukan sesuai dengan prosedur dan dikatakan baik, 

sehingga kinerja manajerial terlaksana dengan mudah (Sumurung dkk., 2015). 

PT. Inspirasi Prima Nusantara adalah perusahaan advertising yang berdiri 

sejak 2006 yang bergerak diindustri komunikasi dengan reputasi baik, karena 

pendapatan pada tahun 2018 naik cukup signifikan dari tahun 2017 berada 

direntang delapan miliar rupiah. Perusaaan dapat menciptakan ide terbaik yang 

membantu merek-merek unggul, melalui fleksibilitas kemampuan presepsi dan 

wawasan dalam memahami merek, dan keragaman dalam pengalaman. Peneliti 
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telah melakukan penelitin terhadap sistem pengendalian internal penerimaan kas 

berbasis komputer pada PT. Inspirasi Prima Nusantara. Hasil dari penelitian 

ditemukan yang pertama yaitu lingkungan pengendalian dalam visi dan misi 

perusahaan belum menunjukkan pengendalian internal perusahaan. visi misi 

perusahaan hanya menyebutkan menjadi perusahaan yang unggul, memenuhi 

permintaan pelanggan dan bermanfaat dalam bekerja. Komitmen terhadap 

kopentensi perusahaan sudah terdapat HRD yang bertanggung jawab pelatihan 

karyawan dan khusus bagian keuangan HRD dibantu oleh bagian keuangan. 

 Perusahaan belum mempunyai bagian dewan komisaris dan komite audit.  

Boynton., et al (2006) Melalui dewan komisaris dan komite audit dapat menjadi 

internal kontrol untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapainya 

efektivitas dan efisiensi kegiatan, dapat dipercayai pelaporan keuangan, dan 

ketaatan undang-undang berfungsi dengan baik. Struktur organisasi perusahaan 

sudah sesuai terutama pada bagian penerimaan kas. Penetapan wewenang dan 

tanggung jawab HRD bertanggung jawab dalam pembagian tenaga kerja dan 

peroses penerimaan kas wewenang dan tanggung jawabnya sudah terotorisasi pada 

bagiannya masing-masing. Kebijakan dan praktik SDM perusahaan sudah 

mempunyai kebijakan apabila terdapat karyawan yang melakukan kecurangan 

maka akan dikenakan sanksi yaitu gaji akan dipotong atau dikeluarkan.  

Penaksiran resiko pada perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 

sudah mempunyai strategi terutama dalam kegiatan keuangan. perusahaan 

mempunyai bagian auditor yang bertugas untuk merancang audit diawal periode. 

Personil baru perusahaan sudah baik dalam melakukan rekruitmen karyawan karena 

mempunyai kriteria dalam merekrut karyawan terutama pada bagian keuangan. 
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HRD yang bertanggung jawab untuk melakukan rekruitmen tersebut. Sistem 

informasi baru atau dimodifikasi sudah baik, hal ini bisa dilihat dari dokumen yang 

digunakan dalam peroses penerimaan kas dibuat dengan komputer dan dalam 

pembuatan laporan keuangan menggunakan database segingga lebih akurat dan 

efisien. Teknologi baru perusahaan menggunakan komputer untuk oprasional kerja 

setiap karyawan pada bagian keuangan. Dilihat dari dokumen penerimaan kas 

perusahaan dan mempunyai cctv untuk mengawasi ruang kerja. Lini produk 

perusahaan menawarkan berbagai jasa periklanan dengan media online : website, 

E- commerce, HTM tamplate, wab layout, domain, wab hosting, startup, 

maintenance social media. dan offline : papan reklame, brand activation.  

  Aktivitas pengendalian pada elemen pemisahan tugas perusahaan dikatakan 

baik, karena tidak terdapat perangkapan fungsi terutama pada bagian penerimaan 

kas. Pengendalian pemerosesan informasi pada database perusahaan sudah terdapat 

password dan hal ini dikatakan baik untuk menjaga informasi perusahaan. 

Pengendalian umum Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi pada 

perusahaan dibuktikan pawa wawancara dengan ibu Enji yang mengatakan 

“database pada perusahaan belum pernah diperbarui”. Dokumentasi pada database 

perusahaan sudah mempunyai backup data. Dibuktikan pada wawancara “kegiatan 

pada komputer mempunyai disket untuk backup file”. Pengendalian akses database 

perusahaan dirancang mempunnyai kata sandi untuk tiap orangnya sehingga file 

dibatasi pada otoritasnya masing-masing. Dibuktikan pada wawancara dengan ibu 

Enji yang mengatakan “Database mempunyai username dan password untuk setiap 

karyawan”. Pengendalian aplikasi Pengendalian masukan, database perusahaan 

sudah dirancang adanya pendeteksi kesalahan input data yang diperoses. Hal ini 
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dibuktikan pada hasil wawancara “Jika terdapat kesalahan input, program akan 

muncul notifikasi dari kesalahan tersebut”. 

  Pengendaian pemerosesan sudah baik, dibuktikan dari dokumen yang 

digunakan perusahaan dalam peroses penerimaan kas setiap transaksinya sudah 

mempunyai nomer dan tanggal. Pengendalian pengeluaran memastikan 

pemerosesan benar dan hanya yang memiliki otoritas yang menerima. Dibuktikan 

dari hasil wawancara “karyawan hannya mempunyai akses untuk kebutuhanya 

sendiri, karena database mempunyai username dan password untuk setiap 

karyawan”. Pengendalian fisik perusahaan sudah melakukan pengendalian fisik 

dilihat pada dokumen penerimaan kas sudah terdapat otorisasi oleh bagian yang 

berwenang. Pengendalian review kinerja sudah baik, hasil wawancara perusahaan 

mengadakan review kinerja secara keseluruhan selama sebulan sekali yang dihadiri 

direksi dan perwakilan setiap divisi. Rapat tersebut sangat penting karena bertujuan 

untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan dan bila terdapat kendala terutama pada 

bagian keuangan maka akan diselesaikan bersama. 

 Pengendalian Informasi pada perusahaan pencatatan penerimaan kas diolah 

menggunakan komputer dan database. Pada pembuatan invoice, faktur, dan 

kwitansi dibuat dengan menggunakan komputer. Sehingga informasi penerimaan 

kas lebih efektif. Komunikasi pada perusahaan sudah baik, hal ini dilihat pada 

proses penerimaan kas komunikasi antara bagian marketing dan keuangan. Dengan 

adanya komunikasi kegiatan yang ada pada perusahaan akan berjalan dengan 

lancar.  

Pemantauan  perusahaan dikatakan baik, terutama laporan keuangan 

perusahaan sudah memiliki auditor internal untuk bertanggung jawab atas kegiatan 
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merencanakan audit, monitoring dan evaluasi laporan keuangan perusahaan dengan 

prinsip yang berlaku, member saran perbaikan dan informasi yang objektif.  

Sehingga penelitian ini diperlukan karna terdapat beberapa permasalahan dalam 

sistem pengendalian internal yang terjadi pada PT. Insprasi Prima Nusantara 

Sidoarjo terkait penerimaan kas. Sehingga diperlukan penerapan yang sesuai 

dengan teori yang ada, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada 

PT. Inspirasi Prima Nusantara Sidoarjo.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah sistem pengendalian internal penerimaan kas pada PT. Inspirasi Prima 

Nusantara sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berdasarkan latar belakang diatas maka peneitian 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : ruang lingkup penelitian dibatasi pada 

sistem pengendalian internal penerimaan kas yang diterapkan pada PT Inspirasi 

Prima Nusantara Sidoarjo. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem pengendalian penerimaan kas 

sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal. 

Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti berikutnya : 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang suatu sistem 

pengendalian internal yang memadai pada penerimaan kas dan dapat dijadikan 

sebagai referensi atau pembanding bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi PT. Inspirasi Prima Nusantara : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak pengelola PT. 

Inspirasi Prima Nusantara Sidoarjo sebagai informasi atau bahan pertimbangan 

sarana perbaikan yang diperlukan kedepannya sehubungan dengan sistem 

pengendalian internal penerimaan kas. 

 


