
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Era modernisasi dan globalisasi dampaknya sudah terasa dan meresap ke 

segenap aspek kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan perekonomian 

yang menunjukan perkembangan yang begitu pesat. Hal ini menyebabkan 

semakin besar dan kompleknya masalah, yang dihadapi dalam dunia usaha, baik 

perusahaan milik pemerintahan maupun milik perorangan (swasta). 

Setiap perusahaan akan selalu berusaha mempertahankan dan menjaga 

kelangsungan usahanya. Untuk mencapai hal tersebut manajemen keuangan perlu 

dikelola dengan baik, karena fungsi ini mengatur keuangan perusahaan agar dapat 

mempertahankan eksitensinya dalam dunia usaha. 

Melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan 

usahanya, perusahaan memerlukan modal yang diantaranya ditanamkan dalam 

modal kerja. Salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya 

adalah kas. 

Kas menurut A.O. Simangunsong (2000:219) adalah mata uang dan surat 

berharga yang mempunyai sifat seperti uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan 

baik yang terdapat dalam perusahaan maupun di bank. 

Melihat pentingya peranan kas dalam perusahaan, maka setiap perusahaan 

memerlukan suatu pengendalian kas yang baik. Pengendalian kas dalam 

perusahaan sangat bergantung pada sistem akuntansi yang diterapkan oleh suatu 

perusahaan. Sistem akuntansi kas pada perusahaan perlu disusun sebaik mungkin 

agar dapat menciptakan suatu pengendalian intern kas yang efektif dan memadai, 

terutama terhadap penyediaan kas, pengaturan penerimaan kas dan pengeluaran 

kas dalam perusahaan. Hal ini tidak tidak terlepas dari sifat yang kas sendiri 

merupakan aktiva paling tinggi tingkat likuiditasnya dalam kelompok aktiva. 

Pengendalian intern kas yang baik memerlukan prosedur-prosedur yang 

melindungi penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Sistem pengendalian kas 



 

adalah prosedur yang untuk menjaga dana kas perusahaan. Sistem ini membentuk 

pengendalian internal yang memadai terhadap kas. Sistem pengendalian kas yang 

kuat adalah esensial karena kas merupakan asset yang dapat dengan mudah 

ditukar dengan jenis aktiva lainnya, karena kas paling mudah disembunyikan dan 

dipindahkan. 

Prosedur dan kebijakan aktiva sistem pencatatan kas yang diterapkan oleh 

perusahaan sering mengalami persoalan yang sulit seperti kurangnya bukti-bukti 

transaksi Karena banyaknya transaksi yang tidak tercatat. Kesulitan mengetahui 

jumlah saldo kas yang benar, terjadinya penggelapan uang kas, kebijakan saldo 

minimum kas yang terlalu besar atau kecil sehingga menghambat kelancaran 

operasional perusahaan dan lain-lain. 

PT Eltran Indonesia yang bergerak dalam bidang signaling dan power 

electronics untuk transportasi dalam meminimalkan risiko tindak kecurangan 

yang dapat merugikan perusahaan, maka PT Eltran Indonesia dituntut untuk 

menciptakan sistem informasi akuntansi kas yang baik dan sesuai dengan 

perkembangan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan guna menunjang 

aktivitas perusahaan dan akhirnya tujuan perusahaan dalam meningkatkan laba 

dapat tercapai. 

Dengan demikian, kebijakan perusahaan dalam menetapkan prosedur 

pencatatan kas yang terencana, efektif dan terkendali sangatlah penting dimiliki 

suatu perusahaan guna memperlancar kegiatan perusahaan, terutama yang 

berhubungan dengan arus kas, sehingga perusahaan dapat merencanakan 

kebijakan dan sasaran secara tepat. 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, maka penulis membuat 

laporan tugas akhir dengan judul, yaitu: “Tinjauan atas Pelaksanaan Sistem 

Informasi Akuntansi Kas pada PT Eltran Indonesia” 

 

 

 

 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah berdasarkan 

latar belakang pemilih judul, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Kas pada PT Eltran    

Indonesia? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan Sistem   

Informasi Akuntansi Kas?  

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir     

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Kas pada                 

PT Eltran  Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT Eltran Indonesia dalam 

menerapkan sistem informasi akuntansi kas. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi 

berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Penulis, sebagai laporan untuk mematuhi salah satu syarat dalam    

menyelesaikan Program Studi Akuntansi Diploma III, sekaligus sebagai 

pengalaman dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama 

kuliah. 

2. Bagi Perusahaan, laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi atau 

masukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. 

3. Bagi pembaca, laporan ini berguna sebagai dasar referensi dan informasi 

mengenai pelaksanaan sistem informasi kas. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir 

ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu  menggambarkan atas 

objek dan hasilnya dijadikan sebagai salah satu kesimpulan yang umum. 



 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur  

Yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku literatur yang relevan dengan 

masalah yang dibahas. 

2. Studi Lapangan 

a. Wawancara dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan masalah yang       

dibahas  

b. Melakukan pengamatan secara langsung ke perusahaan yang menjadi 

objek pengamatan selama waktu yang ditentukan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. Eltran 

Indonesia yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta 442 Bandung. Waktu 

pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan mulai pada tanggal 16 Oktober 2008. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


