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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kas sebagai alat pembayaran yang likuid harus dikelola dengan baik untuk 

menghindari penyelewengan dan penyimpangan.Penyelewengan dan penyimpangan 

kas dapat dihindari dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas yang baik. Untuk melindungi dan menjamin keakuratan catatan 

akuntansi untuk kas, pengendalian intern yang efektif atas kas merupakan suatu 

keharusan. Pengendalian intern yang baik menghindari terjadinya penyelewengan 

seperti melakukan perubahan laporan,adanya prosedur pencatatan yang sesuai 

sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat terhadap kas, namun dengan 

perangkat pengendalian yang canggih atau dengan disusunya sistem yang terbaik 

sekalipun belum tentu mampu menghindarkan kesalahan jika terdapat antara 

karyawan untuk melakukan suatu keuntungan yang dapat menyebabkan pengendalian 

tersebut tidak berguna lagi. 

Oleh karena itu suatu sistem informasi akuntansi kas yang mengatur 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

setiap arus transaksi yang berhubungan dengan kas dapat dicatat dengan baik.PT 

Superior Prima Sukses sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi 

“bata ringan BLESSCON “yang tidak terlepas dari transaksi penerimaan dan 
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pengeluaran kas dimana volume transaksi yang terjadi sangat besar dan cepat.Dengan 

sistem tersebut diharapkan dapat memperoleh suatu informasi yang tepat dan akurat 

mempelajari kas PT Superior Prima Sukses.Oleh karena itu aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas merupakan suatu masalah yang menarik untuk dibahas dan 

dipelajari. 

Dalam setiap kegiatan perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah 

maupun perusahaan besar, perlu sekali adanya suatu sistem yang baik dalam 

menjalankan setiap kegiatan usahanya.secara lancar dan tersusun rapi apabila dalam 

perusahaan tersebut tercipta suatu sistem yang baik, efektif, dan efisien, sehingga 

dapat membantu dalam pelaksanaan, pengawasan, ataupun dalam tiap aktivitas 

perusahaan tersebut. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem mencatat, 

mengumpulkan, mengklasifikasikan data atau informasi yang dihasilkan dari 

transaksi perusahaan.Data informasi tersebut selanjutnya dianalisis, didistribusikan, 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kas dalam neraca 

merupakan aset yang paling likuid, karena hampir setiap transaksi yang dilakukan 

oleh fungsi yang berwenang atau yang terkait di dalam perusahaan maupun dengan 

pihak luar yang sebagian besar akan mempengaruhi kas. Selain itu, kas bersifat 

mudah dipindah tangankan sehingga kas merupakan aset yang rawan, karena mudah 

digelapkan dan dimanipulasi. 

Permasalahan yang dihadapi dalam perusahaan semakin beragam khususnya 

terhadap kas, pada bidang ini kerawanannya sangat tinggi.Dengan adanya sistem 

informasi yang memuaskan, maka hal-hal yang merugikan perusahaan dapat 
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dihindari dan diminimalisisasi.Akan tetapi perusahaan juga mempunyai standar 

sistem manual penerimaan dan pengeluaran kas.Dalam melaksanakan aktivitasnya, 

PT Superior Prima Sukses penunjang operasional kegiatan guna terlaksananya kinerja 

tersebut.Berbagai jenis indikator penunjang kinerja salah satunya adalah kas yakni 

berupa uang kertas dan logam yakni “liquid” yang dapat dipergunakan sewaktu – 

waktu di saat memelurkannya dan paling mudah dicairkan. Apabila pengelolaanya 

baik, maka akan memperlancar kinerja organisasi. Hal ini berarti setiap sistem harus 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi dasar 

pengambilan keputusan perusahaan dan juga terwujudnya transparansi serta 

akuntabilitas. 

 PT Superior Prima Sukses adalah perusahaan manufaktur yang berdiri sejak 

tahun 2012 yang memproduksi bahan bangunan berupa bata ringan dengan merk 

"BLESSCON" yang ekonomis, berkualitas dan praktis serta dengan penerapan 

pengawasan mutu yang baik, kekuatan pasokan produk yang sangat besar, Blesscon 

telah dipercaya untuk menjadi rekan developer maupun kontraktor untuk beraneka 

ragam mega-proyek di Indonesia. Berdasarkan pengetahuan dan jam terbang yang 

sangat tinggi di dunia teknik aneka kebutuhan infrastruktur, menjadikan sebuah batu 

lompatan brand Blesscon untuk bersaing di pasar nasional di Indonesia. yang 

berlokasi di Mojokerto dan sedang membuka pabrik baru di Lamongan. 

Berdasarkan penelitian sementara, PT Superior Prima Sukses ini semakin 

berkembang dimana organisasi perusahaan senantiasa mengalami peningkatan 

pendapatan, oleh karena itu semakin dibutuhkannya sistem informasi akuntansi kas 
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yang baik karena akan terdapat banyak transaksi yang berhubungan dengan kas. 

Namun, secara kualitatif dalam hal penerapan sistem informasi akuntasi penerimaan 

dan pengeluaran kas PT Superior Prima Sukses belum menerapkannysa dengan baik. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penulis mengetahui 

keefektifan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di PT 

Superior Prima Sukses. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahas masalah 

tersebut dalam tugas akhir dengan judul “ Analisis Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas Pada PT Superior Prima Sukses” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dala studi 

lapang ini adalah “Bagaimanakah penerapan system akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas PT Superior Prima Sukses saat ini? 

1.3 Tujuan Studi Lapang 

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam melakukan studi lapang ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas PT. Superior Prima Sukses. 

1.4  Manfaat Studi Lapang 

Adapun manfaat dari studi lapang ini di harapkan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam mempelajari teori serta praktik penerapan sistem 

pengendalian internal terutama terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada 

perusahaan. 
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Hasil studi lapang ini juga diharapkan dapat memberi informasi dan masukan yang 

berguna bagi pihak manajemen perusahaan. Selain itu studi lapanh ini mempunyai 

nilai yang positif bagi pihak lain sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan dan 

wawasan tentang objek yang diteliti maupun untuk dikembangkan dengan melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

1.5 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Ruang lingkup studi lapang merupakan batasan suatu masalah yang terkait 

agar dapat membantu memecahkan masalah dan tidak terjadi pembahasan terlalu 

luas. Sehingga penulis dapat memberikan gambaran pembahasan pokok agar sesuai 

dengan ruang lingkup studi lapang yaitu menganalisis akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada PT SUPERIOR PRIMA SUKSES 

1.6 Metode Penelitian 

Studi lapang  

Adalah cara pengumpulan data dilakukan dengan jalan mengadakan studi lapang 

terhadap objek secara langsung. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data dengan 

mengadakan wawancara langsung dengan staf yang berwenang dalam perussahaan 

untuk memberikan penjelasan mengenai masalah dari objek penelitian yang di 

bahas.Jenis-jenis wawancara ada tiga yaitu : 
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Wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak 

terstuktur.Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan wawan semi terstruktur 

yaitu, wawancara yang digunakan untuk menentukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada bagian perencanaan 

keuangan dan pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penerimaan kas. 

b. Observasi 

Cara pengumpulan data dengan melukukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti, yaitu tentang segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan masalah penelitian. Data-data yang akan diamati yang berhubungan dengan 

pengendalian intern adalah sistem penerimaan dan pengeluaran kas. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau 

oleh orang lain tentang objek. Teknik pengumpulan data atau file pembukuan yang 

telah ada yang diperoleh dari objek penelitian dan data yang penulis secara aktif 

terlihat secara langsung dan mendokumentasikan data-data yang berkolerasi dengan 

kebutuhan penulisan.  


