
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Pada masa informasi dan globalisasi, peranan ekonomi sangat penting 

untuk seluruh ruang lingkupnya. Dengan demikian, persaingan dunia usaha 

semakin berkembang dan pesat. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan 

termotivasi agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya guna 

mempertahankan usahanya. Setiap perusahaan yang dibentuk memiliki tujuan 

untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaanya dan menghasilkan laba 

yang optimal dari kegiatan operasi perusahaan tersebut, sehingga dapat 

memperluas jaringan usaha dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Dalam rangka mencapai persaingan dengan perusahaan lainnya, setiap 

perusahaan harus mempunyai tata kelola yang baik dan para manajernya harus 

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) yang diterapkan pada perusahaannya. (Resyanta, 

2015) 

Bagi setiap perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan keharusan yang 

tidak bisa dikesampingkan guna mendukung kegiatan operasionalnya 

terutama pada siklus penerimaan kas. Dengan adanya Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) yang baik dan tepat, maka resiko-resiko usaha yang 

seringkali terjadi seperti ketidakcocokannya antara pencatatan dengan 

pendapatan dari penerimaan kas dari kegiatan operasionalnya. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdapat siklus penerimaan kas 

untuk memperlancar proses penerimaan kas dari costumer. Prosedur 



penerimaan kas melibatkan beberapa tahap dalam perusahaan agar 

pelaksanaan penerimaan kas dapat diawasi dengan baik. Salah satu penyebab 

resiko usaha yang terjadi pada perusahaan yakni kurangnya pengendalian 

pihak intern perusahaan terhadap sistem dan prosedurnya. (Jayanti, 2013) 

UKM merupakan badan usaha yang skalanya lebih kecil dan 

mempunyai kriteria lebih rendah dibanding dengan perusahaan besar seperti 

PT, CV, dan firma, UKM. Meskipun kriterianya lebih rendah, namun UKM 

tetap perlu menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yang baik dan tepat guna 

mencapai tujuan perusahaan. Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU 

memberikan definisi UKM, diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi 

dan Usahga Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik 

(BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 juni 

1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-

beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang 

dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah 

entitas usaha  yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, 

tidak termasuk tanan dan bangunan usaha, dan memiliki penjualan tahunan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000. 

Penulis akan melakukan observasi atau penelitian di UKM Sneaklin 

Laundry Premium Shoes. UKM Sneaklin Premium Laundry merupakan salah 

satu badan usaha yang berada di bandung.  UKM Sneaklin Premium Laundry 

Shoes harus menerapkan dan mengikuti otorisasi dan prosedur guna 

memperkecil kemungkinan bahkan menghindari resiko usaha yang seringkali 

terjadi akibat kurangnya pengawasan oleh pihak intern. Sneaklin Laundry 

Premium Shoes pun didirikan memiliki tujuan yang sama seperti perusahaan-

perusahaan lainya yakni untuk menghasilkan laba yang maksimal. Sistem 

pencatatan di perusahaan ini masih menggunakan metode sederhana seperti 

pencatatan biasa dan belum memiliki otorisasi yang baik untuk mendukung 



kegiatan operasionalnya.  Perusahaan ini mengalami ketidakcocokan antara 

pendapatan yang diterima dengan pencatatan yang dilakukan. Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Sneaklin Laundry Preium Shoes sedang melakukan 

perbaikan otorisasi dan prosedur dengan memperbaiki Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) dalam siklus penerimaan kas agar tak ada terjadinya 

penyelewengan ataupun keslahan dari pihak intern. 

Dari berbagai latar belakang permasalahan diatas, maka perlu 

diadakan suatu penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

yang baik dan tepat untuk perusahaan tersebut. Hasil penelitian akan 

dituangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir (LTA) dengan judul 

“PERBANDINGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

SIKLUS PENERIMAAN KAS PADA USAHA KECIL MENENGAH 

SNEAKLIN PREMIUM LAUNDRY SHOES SEBELUM DAN 

SESUDAH PERBAIKAN” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka peneliti akan 

mengidentifikasikan masalah yaitu: 

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) siklus penerimaan kas yang 

telah diterapkan oleh UKM Sneaklin Premium Laundry Shoes sudah baik 

dan tepat. 

2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) siklus penerimaan kas yang 

baru akan diterapkan sudah baik dan tepat untuk UKM Sneaklin Premium 

Laundry Shoes. 

 

 

 

 



1.3 Tujuan Lapora Tugas Akhir 

 

Mengacu kepada masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) siklus 

penerimaa kas yang telah diterapkan pada UKM tersebut sudah baik dan 

tepat. 

2. Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) siklus 

penerimaan kas yang baru akan diterapkan pada UKM Sneaklin Premium 

Laundry Shoes akan baik dan tepat. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 

Dengan adanya penelitian ini maka penulis mengharapkan hasil 

penelitian dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan. Berikut 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Dalam upaya menambah wawasan yang luas serta pengetahuan yang tidak 

diperoleh atas pembelajaran dalam perkuliahan, dan melihat kejadian yang 

sebenarnya terjadi pada perusahaan dan membandingkan dengan teori yang 

didapat dalam pembelajaran perkuliahan sebagai salah satu syarat unuk 

menyelsaikan tugas akhir Program Studi Akuntansi Diploma III. 

2. Bagi Usaha Kecil Menengah Sneaklin 

Hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi informasi atau 

referensi dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan serta sebagai bahan 

pertimbangan dan perbaikan dimasa yang akan datang.  

 



3. Bagi Pembaca 

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini menjadi bahan acuan sebagai 

referensi penyusunan laporan lainnya serta menambah wawasan dan informasi 

terkait tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan menjadi bacaan yang 

bermanfaat. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian yang terkait 

dengan penyusunan laporan ini, maka penulis akan melakukan penelitian di 

Usaha Kecil Menengah Sneaklin Premium Laundry Shoes yang beralamatkan 

Jalan Ambon No 16 Bandung. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan 

dari awal bulan Februari 2016. 

 


