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PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul 

       Setiap perusahaan baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, maupun 

perusahaan besar pada umumnya melakukan pencatatan kas untuk mengetahui 

informasi keuangannya. Oleh karena itu, kas perlu dikelola sebaik mungkin agar 

tidak mudah untuk diselewengkan dan dipindahtangankan. Untuk memecahkan 

masalah tersebut diperlukan alat bantu yang dapat menjaga kas dari tingkat 

kecurangan yaitu dengan diterapkannya suatu sistem pengendalian intern yang baik 

agar kecurangan atau penyelewengan yang mungkin terjadi dapat diatasi sedini 

mungkin.  

       Salah satu aktivitas perusahaan adalah penerimaan kas dimana penerimaan kas 

merupakan titik sentral bagi suatu perusahaan. Dengan adanya penerimaan kas, 

perusahaan dapat memperoleh pendapatan dan aktivitas penjualan yang merupakan 

sumber kehidupan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

       Adapun dalam pelaksanaannya seorang pemimpin perusahaan tidak mungkin 

melakukan pengawasan dan mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh karyawannya 

secara langsung. Hal ini disebabkan oleh karena jangkauan yang akan dikendalikan 

semakin luas untuk itu diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang memadai 

oleh pimpinan dan pihak manajemen perusahaan agar dapat membantu menjaga 

keamanan harta milik perusahaan. Tanpa adanya suatu sistem informasi akuntansi 

yang memadai pimpinan perusahaan akan banyak menemui kesulitan dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan yang dipimpinnya. Sistem informasi akuntansi 

akan lebih efektif apabila didalamnya terkandung sistem pengendalian intern.  

Dari informasi yang memadai dapat diketahui keadaan perusahaan dan aktivitas 

perusahaan setiap saat, serta dari informasi tersebut pimpinan perusahaan dapat 

melakukan pengendalian, sehingga perusahaan terhindar dari segala bentuk 



kerugian baik berupa kesalahan-kesalahan maupun penyelewengan-penyelewengan 

yang dapat merugikan perusahaan. 

 Informasi yang diberikan haruslah informasi yang dapat dipercaya 

kebenarannya. Oleh karenanya sistem akuntansi harus direncanakan dengan baik, 

yaitu dengan memperhatikan tujuan perusahaan, transaksi yang akan terjadi atau 

aktivitas yang akan terjadi dalam perusahaan serta sifat perusahaan yang akan 

menjadi dasar untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, 

dengan perkataan lain sistem akuntansi harus diterapkan dengan baik untuk 

memberikan informasi yang berguna bagi manajemen sebagai pihak intern dalam 

melaksanakan pengendalian. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan efisiensi 

kerja dapat ditingkatkan dan bagi pimpinan hal ini merupakan alat bantu yang baik 

didalam mengawasi kegiatan perusahaan, kekayaan perusahaan maupun jaminan 

adanya kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan. 

 Tujuan dari sistem pengendalian intern penerimaan kas adalah menjaga 

kekayaan milik perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data penerimaan 

kas serta mendorong efisiensi dan mendorong untuk dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern penerimaan kas ini 

diharapkan dapat menekan tindak kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. 

Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya hubungan antara sistem pengendalian 

intern penerimaan kas dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas. 

       Peranan sistem informasi akuntansi penerimaan kas sangat sejalan dengan laju 

pertumbuhan perusahaan sebab dengan bertambah besarnya laju pertumbuhan 

perusahaan tersebut maka akan sulit bagi manajer untuk dapat langsung 

melaksanakan pencarian data informasi penerimaan kas yang diperlukan. Kesulitan 

ini dapat diatasi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

yang baik sehingga para manajer dapat langsung mendapatkan informasi yang 

mereka perlukan dengan cepat dan tepat. 

       Mengingat betapa pentingnya penerimaan kas yang merupakan asset 

perusahaan yang mudah diselewengkan dan dipindahtangankan maka penulis 

tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Adapun judul 



dalam tugas akhir ini adalah “Tinjauan atas Pelaksanaan Sistem Informasi 

Akuntansi Penerimaan Kas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian 

Intern Penerimaan Kas pada PT. Pupuk Sriwidjaja PPD Jawa Barat”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

       Seperti telah diuraikan diatas bahwa penerimaan kas memegang peranan 

penting dalam kesinambungan usaha untuk perusahaan, oleh karenanya 

penerimaan kas perlu ditangani dengan baik, disini penulis akan membatasi bidang 

penerimaan kas sebagai data yang akan diteliti yaitu penerimaan kas dari penjualan 

pupuk. Untuk itu diperlukan adanya suatu pengendalian intern yang efektif atas  

penerimaan kas. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

mengidentifikasdikan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada 

PT. Pupuk Sriwidjaja. 

2. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern penerimaan kas.  

 

1.3. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

 Maksud dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh ujian akhir Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universiras Widyatama. 

Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah ; 

a. Untuk dapat mengetahui sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang 

diterapkan perusahaan apakah memadai dan membandingkan dengan teori 

yang didapat dari bangku kuliah maupun penelitian kepustakaan. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

didalam perusahaan dan peranannya dalam meningkatkan pengendalian 

intern penerimaan kas dalam perusahaan ini. 

 



1.4.  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

       Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai 

pihak antara lain : 

a. Bagi penulis, guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk menempuh 

sidang program Diploma III Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama. 

b. Bagi perusahaan, sebagai masukan dan sumbangan pemikiran berupa saran-

saran positif. 

c. Bagi pihak-pihak lain, diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi. 

 

1.5. Metodologi Tugas Akhir 

       Metodologi yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas 

mengenai masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan penulis 

melakukan pengumpulan data yang diperlukan adalah melalui : 

1)   Praktik Kerja, yaitu 

Melakukan pekerjaan lapangan di PT. Pupuk Sriwidjaja ppd Jawa Barat 

yang diteliti untuk membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan. 

Cara yang ditempuh penulis antara lain adalah : 

a. Interview 

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan objek yang dikaji. 

b. Observasi 

Pengamatan terhadap objek yang dikaji dengan melakukan pencatatan 

terhadap masalah yang bersangkutan. 

2) Studi Kepustakaan, yaitu  

Usaha pencarian bahan-bahan dengan mempelajari buku-buku yang relevan 

dengan masalah yang menjadi objek dalam kerja praktik. 



1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

       Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan pada PT. Pupuk Sriwidjaja ppd 

Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 223, By pass Bandung. 

Sedangkan waktu kerja praktik yang dilakukan penulis mulai dari tanggal 4 

februari s.d. 29 februari 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


