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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dunia usaha yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat, semakin banyak berdirinya perusahaan-

perusahaan besar dan berkembang sehingga persainagan usaha semakin ketat, 

maka setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan keunggulan produk 

masing-masing agar tidak kalah bersaing dengan produk lain. 

Sebuah perusahaan tentunya memiliki beberapa tujuan yang ingin ia 

capai seperti memperoleh laba maksimal dan mampu bertahan untuk tumbuh 

serta berkembang agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Untuk dapat 

mewujudkan tujuan tersebut perusahaan harus mampu mengatasi masalah-

masalah yang dimungkinkan muncul dalam perusahaan, terlebih dalam bidang 

keuangan perusahaan. 

Pengelolaan seluruh kegiatan operasional perusahaan membutuhkan 

adanya sebuah kendali atau kontrol supaya perusahaan dapat meminimalisir 

masalah-masalah yang terjadi. Kendali atau kontrol tersebut dinamakan 

pengendalian internal. Pengendalian internal perusahaan tidak hanya cukup ada 

namun harus diterapkan dengan baik, pengendalian internal yang hanya ada 

namun tidak diterapkan dengan baik membuat pengendalian internal dalam 

perusahaan tersebut lemah. Lemahnya pengendalian internal membuat 

prosedur kegiatan operasional perusahaan menjadi tidak berjalan efektif dan 

efesien. 
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Salah satu prosedur kegiatan operasional perusahaan yang tidak 

berjalan efektif dan efesien adalah penerimaan dan pengeluaran kas. 

Dibutuhkan sebuah pengendalian internal yang baik dan tepat pada prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pencatatan kas, penyelewengan dana kas, atau bahkan penggelapan dana kas 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian internal yang 

lemah pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas mengharuskan 

perusahaan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Kas dianggap aktiva 

yang sangat penting karena kas merupakan aktiva atau harta yang digunakan 

untuk mendukung aktivitas-aktivitas perusahaan sekaligus digunakan sebagai 

modal usaha. Apabila dalam kas perusahaan tersebut tidak berjalan dengan 

baik maka akan mengganggu seluruh aktivitas operasional perusahaan, 

mempengaruhi jumlah gaji karyawan, dan kemungkinan terburuk yang dapat 

terjadi yaitu perusahaan mengalami kebangkrutan. 

Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dalam pelaksanaannya 

harus diawasi secara maksimal, hal ini dikarenakan penerimaan dan 

pengeluaran kas diterima dan dikeluarkan berupa uang tunai maupun surat 

berharga yang bersifat segera digunakan seperti pelunasan piutang perusahaan, 

transaksi pembelian tunai, ataupun transaksi lainnya. Apabila kontrol oleh 

pihak perusahaan dilakukan sejak awal maka masalah yang muncul terkait 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan dan penyelewengan seperti yang telah disebutkan diatas. 
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Pengendalian internal menjadi hal yang berperan sangat penting dalam 

perusahaan. Adanya pengendalian internal yang baik dan tepat akan membuat 

perusahaan dapat mengamankan harta kekayaan perusahaan, mengatur dan 

merencanakan pekerjaan yang dilakukan saat ini maupun untuk masa yang 

akan datang, serta seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan baik. 

Melihat pentingnya sebuah pengendalian internal pada sebuah perusahaan, CV. 

Denaya Grafindo membutuhkan adanya sebuah pengendalian internal yang 

baik dan tepat. Bukti  

Menurut Hery (2013:159) “pengendalian merupakan suatu control 

untuk mencapai tujuan perusahaan, pengendalian sangat dibutuhkan didalam 

aktifitas proses produksi perusahaan. Pengendalian dapat di artikan sebagai 

kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari 

segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi 

akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan 

(peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah 

dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan”. 

CV. Denaya Grafindo adalah sebuah perusahaan di Kota Blitar yang 

bergerak dibidang jasa yang meliputi berbagai macam jenis pekerjaan sehingga 

membuat perusahaan membutuhkan adanya kendali atau kontrol yang kuat atas 

kegiatan operasionalnya, terlebih dibidang keuangan. Namun kenyataannya, 

perusahaan ini memiliki pengendalian internal yang lemah pada prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kasnya. Hal ini membuat perusahaan mengalami 

beberapa masalah terkait dengan pencatatan sampai pada pelaporan kasnya. 
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Penulis melakukan penelitian di CV. Denaya Grafindo dengan alasan 

karena sebelumnya perusahaan yang berdiri sejak tahun 2006 ini belum pernah 

dijadikan sebagai objek penelitian, selain itu pada penelitian-penelitian yang 

membahas terkait pengendalian internal atas prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas sebelumnya memiliki fenomena yang hampir sama seperti 

adanya double job, penggelapan dana kas dan penyelewengan dana kas untuk 

kepentingan pribadi. 

Pada penelitian ini fenomena yang diangkat dapat dikatakan berbeda 

dimana tidak hanya mengulas mengenai adanya double job melainkan 

masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan akibat dari adanya 

pengendalian internal yang lemah pada prosedur penerimaan dan pengeluaran 

kasnya sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian 

“EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 

KAS UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN PERUSAHAAN (Studi 

Kasus Pada CV. DENAYA GRAFINDO)”. 

 

B. Permasalahan 

Sesuai dengan latar belakang diatas, permasalahan yang terjadi di CV. 

Denaya Grafindo adalah adanya pengendalian internal yang lemah pada 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Dikatakan lemah karena 

pada prosedur penerimaan kasnya, pengendalian yang dilakukan hanya melalui 

rekening koran saja, tidak ada pencatatan ulang penerimaan kas oleh 

perusahaan. Sedangkan pada prosedur pengeluaran kasnya, pengendalian 
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hanya dilakukan dengan mencatat sejumlah pengeluaran tanpa disertai 

dokumen-dokumen pelengkap yang digunakan sebagai alat bukti untuk 

mendukung pencatatan pengeluaran kas. Pada kegiatan wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan direktur perusahaan, direktur CV. Denaya Grafindo 

mengemukakan bahwa lemahnya pengendalian internal pada prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas ini memberikan dampak pada perusahaan 

yaitu sering terjadi selisih jumlah saat dilakukan pencocokan antara 

penerimaan dan pengeluaran. 

Berdasarkan keterangan dari direktur perusahaan pula, selisih jumlah 

sering terjadi karena petugas pencatat pengeluaran kas lalai dan tidak teliti 

dalam mencatat pengeluaran perusahaan. Kelalaian dan ketidak telitian petugas 

dalam mencatat pengeluaran perusahaan ini berhubungan dengan tidak adanya 

dokumen pendukung sebagai alat bukti pengeluaran kas perusahaan tersebut, 

selain itu petugas pengelola uang dan petugas pencatat kas adalah orang yang 

sama. Kurangnya tanda bukti pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 

yang terjadi di dalam perusahaan dapat mengakibatkan kerugian yang 

disebabkan kurang terawasinya dalam kinerja. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi  

penerimaan dan pengeluaran kas untuk meminimalisir kerugian perusahaan?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui 

penerapan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntasi penerimaan 

dan pengeluaran kas untuk meminimalisir kerugian perusahaan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Penulis diharapkan dapat memahami permasalahan dan pengaplikasiannya 

dalam dunia kerja. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan 

pengendalian internal prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan. 

3. Bagi perguruan tinggi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi 

literatur perpustakaan yang ada di STIE Kesuma Negara Blitar. 


