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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi dunia telah menciptakan suasana persaingan yang 

semakin meningkat di masa ini, sehingga menuntut adanya pimpinan atau manajer 

yang dapat bekerja secara efektif dan efisien, selain itu juga mendorong pimpinan 

untuk mencari cara yang lebih tepat dan cepat untuk melaksanakan pekerjaan yang 

semakin berkualitas. Kerugian akibat kecurangan, persekongkolan dan kesalahan-

kesalahan yang diakibatkan oleh lemahnya suatu sistem membuat para pimpinan 

harus lebih berhati-hati dalam menerapkan suatu sistem yang akan digunakan oleh 

suatu perusahaan. 

CV. Sumber Barokah sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

consumer goods distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merk 

Manshurin merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan operasional perusahaan 

yang luas dan kompleks. Hal ini mengakibatkan pimpinan perusahaan akan semakin 

sulit dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas yang 

dilaksanakan dalam perusahaan, untuk itu pemimpin memerlukan suatu alat yang 

dapat membantu manajemen dalam mengendalikan perusahaan secara efektif dan 

efisien. 

Pengelolaan perusahaan tidaklah terlepas dari peran manajemen perusahaan 

tersebut yang terdiri dari pimpinan beserta stafnya, dalam mengendalikan 

perusahaan manajemen memerlukan suatu informasi yang terstruktur yang berarti 

informasi tersebut harus tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya. 

Salah satu informasi yang penting dalam kegiatan perusahaan adalah 

informasi mengenai kas. Kas merupakan suatu aktiva yang penting karena terlibat 

dalam hampir setiap transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Setiap 

manajemen perusahaan akan berusaha sedemikian rupa agar kas yang tersedia 



 2

dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemajuan perusahaan. Agar manajemen 

dapat mengendalikan kas seefektif dan seefisien mungkin, maka manajemen 

memerlukan suatu informasi atas kas yang dapat diandalkan. Informasi tersebut 

dapat membantu manajemen dalam menilai efektivitas pengendalian kas. 

Informasi tentang kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan 

pengendalian kas tersebut tidak tersedia secara otomatis, melainkan harus diolah 

terlebih dahulu mulai dari pengumpulan dan pemrosesan data transaksi sampai 

dengan penyediaan informasi. Agar dapat dihasilkan suatu informasi yang secara 

keseluruhan berguna, maka diperlukan suatu alat yaitu Sistem Informasi Akuntansi. 

Sistem informasi akuntasi ini harus ditunjang pula dengan adanya sistem 

pengendalian intern, karena tanpa disertai sistem pengendalian intern akan 

mengakibatkan diperolehnya informasi yang tidak benar. 

Bagi perusahaan yang relatif kecil, pengendalian kas dapat dilakukan 

langsung oleh pimpinan perusahaan. Akan tetapi untuk perusahaan-perusahaan 

besar, seorang pimpinan tidak dapat lagi melakukan pengendalian secara langsung, 

melainkan dilakukan oleh para staf. Oleh sebab itu kemungkinan adanya 

kecurangan, kebocoran, kehilangan, ketidakefisienan atas kas semakin besar. Maka 

dari itu pimpinan membutuhkan suatu alat yang disebut Sistem Informasi Akuntansi 

Kas sebagai alat pengendalian intern, yang diharapkan dapat menekan, mengurangi 

dan bahkan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut, sehingga 

hal-hal yang tidak diharapkan dapat dihindari dan diatasi dengan baik. 

 Karena adanya keterbatasan maka suatu sistem yang telah disusun oleh 

manajemen tidak dapat sepenuhnya dianggap efektif tanpa adanya pengawasan 

yang terus menerus oleh suatu bagian yang independen dari perusahaan yaitu pihak 

Pemeriksa Internal. Pemeriksaan Internal sangatlah besar artinya dalam 

menentukan apakah pengendalian intern atas suatu sistem informasi yang telah 

ditetapkan perusahaan telah berjalan sebagaimana mestinya. Pihak manajemen 

menetapkan pengendalian atas sistem informasi akuntansi yang berguna untuk 

mengendalikan aktivitas perusahaan agar dapat berjalan secara efektif sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu terdapat 
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hubungan yang erat antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian intern. 

Jadi bila sistem informasi akuntansi kas dilaksanakan secara efektif, maka akan 

dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern terhadap aktivitas kas.    

Dengan adanya sistem informasi akuntansi kas yang memadai diharapkan 

segala tindakan dalam pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 

akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan terorganisir secara baik, 

sehingga informasi yang dihasilkan lebih mencerminkan keadaan kas yang 

sebenarnya yang terjadi di perusahaan. Pada akhirnya informasi tersebut dapat 

berguna bagi manajemen dalam mencapai tujuannya, yaitu pengendalian kas yang 

efektif. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan skripi ini penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PENGENDALIAN INTERN KAS” pada CV. Sumber Barokah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis berusaha 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Kas yang dilaksanakan di CV. Sumber 

Barokah Bandung telah memadai. 

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern penerimaan dan pengeluaran Kas yang 

dilaksanakan di CV. Sumber Barokah telah efektif. 

3. Bagaimana peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam menunjang efektivitas 

Sistem Pengendalian Intern penerimaan dan pengeluaran Kas di CV. Sumber 

Barokah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah agar penulis memperoleh gambaran 

yang jelas tentang sistem informasi akuntansi dan pengetahuan tentang teori yang 
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ada relevansinya dengan sistem informasi akuntansi serta pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi di CV. Sumber Barokah Bandung. 

Bertitik tolak dari masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulis 

dalam melaksanakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kememadaian sistem informasi akuntansi kas yang 

dilaksanakan oleh CV. Sumber Barokah. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Barokah telah efektif. 

3. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi kas dalam menunjang 

efektivitas penerimaan dan pengeluaran kas di CV. Sumber Barokah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai kegunaan 

sebagai berikut : 

 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi 

jurusan akuntansi pada fakultas ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pengalaman serta mengetahui lebih jelas penerapan dari 

teori yang diperoleh mengenai pemeriksaan internal dan pengendalian intern 

kas. 

3. Bagi pihak perusahaan, dapat menjadikan umpan balik bagi perusahaan yang 

diteliti tentang peranan pemeriksaan internal terhadap pengendalian intern 

kas. 

4. Bagi pihak lain terutama rekan-rekan mahasiswa  diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan pengetahuan tentang peranan sistem informasi akuntansi 

dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern kas. 
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1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian ilmu untuk memahami 

aplikasi teori-teori akuntansi khususnya mengenai sistem informasi akuntansi 

terhadap sistem pengendalian intern kas, selain itu juga penulis mengharapakan 

hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para mahasiswa. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kemajuan dan perubahan yang pesat dalam berbagai bidang usaha 

menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan bagi 

perusahaan itu sendiri. 

Fungsi manajemen dalam perusahaan adalah mengusahakan agar kegiatan 

yang ada di perusahaan berjalan seperti yang diharapkan dalam rangka pencapaian 

suatu tujuan tertentu. Pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan manajemen 

diantaranya adalah pengelolaan informasi, merupakan hal penting dalam 

pelaksanaan tugas manajemen, baik itu informasi tentang aktivitas-aktivitas yang 

ada dalam perusahaan maupun yang berkaitan dengan luar perusahan yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan 

Salah satu alat penyedia informasi tersebut adalah sistem informasi 

akuntansi, khususnya sebagai penyedia informasi keuangan. Sistem informasi 

akuntansi digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha suatu 

perusahaan dengan tujuan menghasilkan umpan balik dalam bentuk informasi 

keuangan yang diperlukan oleh manajemen ataupun pihak lain yang 

berkepentingan. 

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Bodnar and William (2001;1) 

adalah sebagai berikut : 

“An Accounting Information System is a collection of resources, such as 
people and equipment, designed to transform financial and other data into 
information.” 
 
Salah satu usaha yang penting di dalam perusahaan adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan kas. Kas mempunyai arti penting bagi pihak manajemen 
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karena dapat memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan kas, 

penyimpanan kas dan pengeluaran kas setiap periode operasi, sehingga dengan 

demikian akan diketahui posisi atau keadaan kas sebenarnya. Pengendalian kas 

yang baik akan mempelancar kegiatan perusahaan sebab kas menyangkut semua 

kegiatan operasi dalam suatu perusahaan. 

Menurut  La Midjan (2001;196)  yang  termasuk kas adalah sebagai berikut: 

 “Uang kas termasuk bank merupakan kekayaan perusahaan yang paling 
likuid sehingga perlu diciptakan sistem pengendalian intern yang baik atas 
kas tersebut.” 

 
Pemeriksaan intern di dalam perusahaan benar-benar sangat diperlukan, 

terutama untuk perlindungan terhadap tanggung jawab manajemen dalam 

hubungannya dengan kas, dan dalam pengendalian penerimaan dan pengeluaran 

kas perlu dilakukan mengingat besarnya peranan kas di dalam perusahaan. Untuk 

tercapainya tujuan pengendalian intern kas yang baik, maka pemeriksaan internal 

pada penerimaan dan pengeluaran kas adalah syarat mutlak. 

Pengendalian intern (internal control) menurut Committee Of Sponsoring 

Organization Of the tredway Commision (COSO) 1992 dan SAS 78, 

menyempurnakannya pada bulan Mei 1994, adalah sebagai berikut : 

“Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity’s of 
directors, management, and other personnel-designed to provide reasonable 
assurance regarding the objectives in the following categories : (1) effectives 
and efficiency of operations; (2) reliability of financial reporting; and (3) 
compliance applicable laws and regulations” 

 

Definisi ini mencerminkan konsep fundamental sebagai berikut : 

1. Pengendalian intern adalah suatu proses, merupakan alat bantu untuk 

mencapai tujuan. 

2. Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang-orang bukan semata-mata 

manual kebijakan dan formulir, akan tetapi juga mencakup orang-orang 

pada setiap tingkatan organisasi. 
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3. Pengendalian intern hanya diharapkan untuk memberikan jaminan 

secara wajar, bukan jaminan mutlak kepada manajemen dan dewan 

komisaris. 

4. Pengendalian intern diarahkan untuk mencapai tujuan di dalam satu atau 

lebih kategori (overlapping).   

Struktur pengendalian intern merupakan alat bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan, 

karena sistem ini dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya akan 

kebenaran, ketelitian dan ketepatan waktunya. 

Adanya pengendalian intern bertujuan untuk : 

• Untuk melindungi harta perusahaan 

• Mencek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

• Mendorong efisiensi 

• Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah digariskan 

Agar struktur pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan itu 

memadai, maka harus terdapat unsur-unsur berikut ini :  

• Lingkungan pengendalian 

• Sistem akuntansi 

• Prosedur pengendalian  

Seperti yang telah diketahui bahwa menjalankan perusahaan memerlukan 

suatu informasi yang dapat diandalkan serta tepat waktu, sehingga manajemen 

dapat melakukan tindakan yang tepat dalam membuat kebijakan. Dalam 

menghasilkan informasi tersebut diperlukan suatu sistem informasi. Salah satu 

sistem informasi yang diperlukan adalah sistem informasi akuntansi. 

Sistem pengendalian intern atas kas selain untuk dapat menghasilkan 

informasi untuk memenuhi fungsi laporan manajemen, juga dapat menyusun 

perencanaan atas kas yang baik. 

Pentingnya informasi kas tersebut menurut Standar Akuntasi Keuangan 

(2002;2.1) adalah sebagai berikut : 
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“Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 
laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan untuk 
menggunakan arus kas tersebut.” 
 

 Jelaslah bahwa informasi tentang kas berperan dalam kegiatan perusahaan 

untuk membantu manajemen mendapatkan informasi yang aktual mengenai 

keadaan posisi kas, dan sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tersebut. Dengan adanya sistem informasi akuntansi 

yang memadai terhadap kas akan diketahui keadaan kas yang sebenarnya sehingga 

efektivitas sistem pengendalian intern kas dapat tercapai. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis menarik suatu 

hipotesa sebagai berikut “Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Yang Baik 

Dan Memadai Dapat Menunjang Tercapainya Efektivitas Sistem 

Pengendalian Intern Kas.” 

  

1.6 Metodologi Penelitian 

Untuk membahas masalah peranan sistem informasi akuntansi dalam 

menunjang efektivitas sistem pengendalian intern kas ini, penulis menggunakan 

studi kasus untuk mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu berupa data primer 

dan data sekunder sehingga dapat dibahas dengan jelas dan lebih mudah dipahami 

serta metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan dasar data yang 

dikumpulkan selama mengadakan penelitian, disertai analisa atas data tersebut.  

Dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapang (Field Research) 

Yaitu meneliti secara langsung ke perusahaan yang menjadi obyek penelitian 

dengan cara : 

a. Wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 
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b. Observasi, yang merupakan teknik penelitian dimana penulis 

menangadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

 
2. Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

Teknik ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data pendukung 

yang berfungsi sebagai landasan teori dengan cara membaca buku-buku dan 

dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian di Kantor CV. Sumber Barokah Bandung 

yang beralamat di jalan Sekejati No. 14 Bandung, dan waktu penelitian dilaksanakan 

bulan Maret 2006 sampai dengan Juni 2006. 


