
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejalan dengan makin berkembangnya perekonomian Indonesia yang 

menuju pada perekonomian global, yang pada hakekatnya pembangunan nasional 

adalah membangun diatas landasan yang kukuh dan kuat, yaitu kondisi-kondisi di 

berbagai bidang kehidupan. Pembangunan ekonomi nasional meliputi bebagai 

bidang, diantaranya bidang usaha yang dewasa ini semakin maju dan berkembang.  

Dengan perkembangan dan kemajuan zaman sekarang ini, bukan tetapi 

masyarakat kita tidak mengalami masalah dalam mengelola perekonomian, namun 

masyarakat kita dituntut  untuk lebih peka dalam mengatasi berbagai masalah dan 

tantangan ekonomi yang lebih berat. Untuk itu para pelaku ekonomi perlu dibekali 

dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kemampuan untuk mengelola 

perekonomian kita agar sejalan dengan kemajuan zaman dan teknologi sehingga 

dicapai hasil yang lebih baik.  

Dengan pesatnya perkembangan dunia usaha maupun ilmu pengetahuan 

dewasa ini, perkembangan bidang internal audit, merupakan suatu kemajuan di 

bidang penertiban dalam administrasi keuangan perusahaan yang sangat 

memerlukan adanya suatu sistem pengendalian secara tetap dan terarah, baik 

dalam perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Agar perusahaan mampu 

mempertahankan kelangsungan usahanya, manajemen harus mampu bekerja 

secara efektif dan efisien. Dalam hal ini manajemen membutuhkan suatu alat 

bantu yang dapat mengendalikan usahanya. Oleh karena itu manajemen harus 

menciptakan dan melaksanakan suatu sistem pengendalian intern yang dapat 

mengamankan aktiva dalam perusahaan. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:319) dalam "Standar 

Profesional Akuntan Publik" definisi pengendalian intern adalah: 

"Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personal entitas yang di desain untuk 
memberikan keyakinan tentang pencapaian tiga golongan: 
1. Keandalan pelaporan keuangan 



2. Efektifitas dan efisiensi operasi 
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku."  

 
Penerimaan kas merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam 

perusahaan, karena kas merupakan elemen modal kerja yang berupa aktiva lancar, 

yang harus selalu berputar di mana secara terus menerus mengalami perubahan. 

Karena masalah kas ini merupakan permodalan aktif di dalam investasi-investasi 

lainnya, maka kas ini harus benar-benar diperhatikan oleh manajemen atau 

pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini manajemen harus 

mempunyai kemampuan dalam pengendalian penerimaan kas, sehingga harta 

perusahaan dalam bentuk penerimaan kas dapat diamankan. 

Kas mempunyai efek langsung kepada kelancaran kegiatan agar diperoleh 

keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Kesalahan penetapan besarnya kas 

yang digunakan akan menekan keuntungan perusahaan. Adanya investasi dalam 

kas yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan, akan memperbesar biaya- 

biaya yang diperlukan oleh perusahaan, demikian pula dengan investasi yang 

terlalu kecil dalam kas, hal ini tentu akan menghambat kelancaran usaha karena 

kekurangan dana. 

Untuk mengetahui apakah pengendalian intern telah berjalan sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang: “Tinjauan Atas Struktur Pengendalian Intern 

Penerimaan Kas pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung” . 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan pengendalian intern pada perusahaan mempunyai tujuan saran 

yaitu diantaranya menjaga harta kekayaan perusahaan disamping sebagai alat 

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi pada 

perusahaan. 

Sebelum tujuan struktur pengendalian intern dijalankan atau dilaksanakan 

dalam perusahaan, haruslah terlebih dahulu direncanakan dengan sebaik-baiknya 

agar struktur pengendalian intern tersebut dapat berjalan seperti diharapkan. 



Dalam hal tanggung jawab untuk menyusun struktur pengendalian intern 

yang baik, terletak pada fungsi manajemen yang ada. Begitu juga halnya dengan 

kegiatan pengawasan dalam melaksanakan pengendalian intern secara tepat, 

sehingga struktur pengendalian itu benar-benar sesuai dengan fungsinya. 

Untuk meneliti apa yang telah diuraikan di atas maka penulis 

mengidentifikasikan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana organisasi intern kas yang telah diterapkan perusahaan apakah 

telah cukup memadai ? 

2. Bagaimana prosedur penerimaan kas pada perusahaan ? 

3. Bagaimana pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kas yang dilaksanakan oleh 

perusahaan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

  Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai  

tinjauan atas Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) yang akan penulis gunakan untuk menyusun laporan tugas 

akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir Program 

Diploma III pada Universitas  Widyatama Bandung. 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui organisasi intern kas yang diterapkan oleh PT. Pos 

Indonesia (persero) apakah telah cukup memadai? 

2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan kas pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan kas pada PT. Pos 

Indonesia (Persero). 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan-

kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji 

kebenaran dari suatu teori atau pengetahuan. Mengenai teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah: 



1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur, dan bahan bacaan 

lainnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu dengan mengadakan tinjauan langsung ke perusahaan untuk 

mengumpulkan data yang sebenarnya dari perusahaan dengan cara 

melakukan: 

a. Observasi, yaitu mengumpulkan data diambil langsung, dari perusahaan 

dimana penulis mengadakan penelitian. 

b. Interview, yaitu mengumpulkan keterangan atau data secara langsung 

kepada staf maupun karyawan yang berhuhungan dengan masalah yang 

ditentukan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis 

lakukan pada kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) yang berlokasi dijalan 

Banda No. 30 Bandung. Lamanya waktu penelitian dimulai bulan November 2009 

sampai dengan selesai. 


