
INTISARI 
 

 
Untuk dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan 

operasional perusahaan maka perlu adanya suatu sistem informasi akuntansi. 
Sistem informasi akuntansi yang ada di dalam perusahaan harus direncanakan 
dengan baik, yaitu dengan memperhatikan tujuan perusahaan, transaksi yang akan 
terjadi atau aktivitas yang akan menjadi dasar untuk mendapatkan informasi yang 
dapat dipercaya kebenarannya, dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus 
diterapkan secara memadai untuk mencapai tujuan dari pada sistem itu sendiri. 

Salah satu aktivitas perusahaan adalah penerimaan kas, dimana penerimaan 
kas merupakan titik sentral bagi suatu perusahaan, dengan adanya penerimaan kas 
maka perusahaan dapat memperoleh pendapatan yang merupakan sumber hidupnya 
perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang baik harus mengandung pengendalian 
intern yang baik pula, yang dapat mengamankan harta perusahaan, menjamin 
ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan 
mendorong dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan. 

Sesuai dengan latar belakang tersebut penyusun terdorong untuk mengkaji 
masalah penerimaan kas yang disusun dalam bentuk tugas akhir yang diberi judul 
“Tinjauan atas Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas 
dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada 
PT. Pupuk Sriwidjaja PPD Jawa Barat”. Berkaitan dengan judul ini maka 
penyusun tertarik mengadakan penelitian pada sebuah perusahaan pupuk yaitu PT. 
Pupuk Sriwidjaja yang terletak di jalan Soekarno-Hatta No. 223 Bandung. Adapun 
identifikasi masalah yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini terletak pada 
apakah sistem informasi akuntansi penerimaan kas di perusahaan telah diterapkan 
dengan baik dan memadai, serta bagaimana pelaksanaan sistem informasi 
akuntansi berperan dalam meningkatkan dan pengendalian intern atas penerimaan 
kas. 

Adapun metode yang digunakan adalah melakukan penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan 
pengumpulan data yang bersifat teoritis yaitu dari literatur-literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisa yang digunakan adalah 
analisa komparatif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan data 
yang diperoleh dan penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan, selanjutnya 
menganalisa prosedur-prosedur yang telah dijalankan perusahaan khususnya sistem 
informasi akuntansi penerimaan kas.  
 
 
 
 
 
 
 


