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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Setiap usaha bisnis dagang di dalam menjalankan usahanya pasti ingin 

mendapatkan keuntungan atau laba dari kegiatan usahanya tersebut. Semakin 

berkembangnya perekonomian, para pelaku bisnis ekonomi pasti ingin membutuhkan 

suatu informasi yang akurat yang dapat dipercaya agar informasi yang diterima dapat 

diandalkan. Dalam perusahaan dagang, penjualan merupakan kegiatan utama untuk 

menghasilkan keuntungan, untuk itu prosedur penjualan dan pencatatan harus baik, 

benar serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena hasil dari penjualan sangat 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Meningkatnya 

persaingan dalam dunia usaha dagang, para pelaku bisnis harus lebih selektif dalam 

menjalankan usahanya, karena memiliki pengaruh sangat besar pada perusahaan. 

Untuk itu demi meningkatkan usaha setiap bisnis yang dijalankan harus memiliki 

sistem akuntansi dimana tujuannya untuk mempercepat proses berjalannya suatu 

usaha serta meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam melakukan pencatatan. 

Sejalan dengan meningkatnya usaha dagang yang berkembang di Indonesia, 

sangat diperlukan suatu sistem informasi akuntansi kas yang baik yang mampu 

mengatur kas yang masuk dan yang keluar dengan sebaik mungkin. Sistem akuntansi 

penerimaan kas merupakan bagian dari sistem atau prosedur yang dijalankan oleh 

perusahaan. Sistem penerimaan kas di perusahaan perlu diatur sebaik mungkin. 

Penerimaan kas dalam perusahaan sangat rawan akan terjadinya kesalahan sehingga 

diperlukan prosedur-prosedur ataupencatatan yang sesuai terhadap kas. Prosedur yang 

ada di dalam perusahaan umumnya berguna untuk mengetahui apakah perusahaan 

tersebut laba atu rugi. 

Sistem akuntansi penerimaan kas yang baik sangat menentukan efektivitas 

pengendalian intern dari hasil penerimaan kas. Melalui sistem akuntansi yang baik 

dapat memunculkan suatu informasi yang tepat dan akurat yang dapat dipercaya, 
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yang berfungsi untuk perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan pengendalian 

penerimaan kas, sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.  

CV Adi Putra Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan umum dimana menjual alat tulis eceran, percetakan surat undangan, 

sertifikat, dan sebagainya. Dalam bidang usaha tersebut, bidang percetakan 

merupakan usaha pokok bagi perusahaaan. Perusahaan ini masih menggunakan 

sistem penerimaan kas secara manual dimana belum sesuai dengan prinsip 

pengendalian intern, oleh karena itu perlu dilakukannya analisis terhadap sistem 

penerimaan kas dengan baik yang di dalamnya terdapat pembagian tanggungjawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan.  

Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba 

untuk melakukan analisis terhadap sistem akuntansi penerimaan kas agar dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pengendalian intern. Dengan adanya 

analisis ini diharapkan dapat membantu CV Adi Putra Utama menjadi lebih efisien 

dan efektif dalam pencatatan, penyimpanan data-data penerimaan kas, sehingga 

penulis tertarik untuk menyusun laporan akhir dengan judul “Analisis Sistem 

Akuntansi Penerimaan Kaspada CV Adi Putra Utama Kota Palembang’’. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari CV Adi Putra Utama adanya 

permasalahan yang dihadapi oleh CV Adi Putra Utama yaitu, belum adanya sistem 

akuntansi penerimaan kas yang baik terhadap penjualan tunai maupun penjualan 

kredit. Maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana sistem akuntansi 

penerimaan kas yang baiksesuaidengansistempengendalian intern pada CV Adi 

Putra Utama Kota Palembang? 
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1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Penulismembatasiruang lingkup 

pembahasannya hanya pada Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada CV Adi 

Putra Utama Kota Palembang dan mencoba memberikan gambaran bagaimana 

sebaiknya sistem akuntansi penerimaan kas yang sesuai pengendalian intern untuk 

perusahaan.  

 

1.4 TujuandanManfaatPenulisan 

1.4.1 TujuanPenulisan 

Untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan kas berupa fungsi yang 

terkait, dokumen yang digunakan, catatanakuntansi yang digunakan, serta jaringan 

prosedur yang akan membentuk suatu sistem yang sesuai dengan prinsip 

pengendalian intern dan layak yang akan diterapkan pada CV Adi Putra Utama Kota 

Palembang. 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan 

masukkan mengenai sistem akuntansi penerimaan kas agar dapat 

melakukanan alisis sesuai dengan prinsip pengendalian intern 

bagiperusahaan. 

2. Manfaat Praktisi 

Laporan akhir ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan 

laporan akhir dimasa yang akan datang dan untuk menambah wawasan 

bagi mahasiswa/I Jurusan Akuntansi. 
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1.5 MetodePengumpulan Data  

Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang yang akurat, objektif 

serta mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada pada perusahaan. Menurut 

Sugiyono (2013:129), untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dalam beberapa 

metode dan teknik berikut ini:  

1) RisetLapangan (Field Research) 

Suatu teknik riset yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung 

objek dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. 

a. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti 

melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.  

b. Pengamatan (Observation) 

Pengamatan Library Researchadalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian atau elemen langsung 

untuk mengatahui kegiatan operasional perusahaan. 

2) Riset kepustakaan 

Suatu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca semua buku, refrensi 

dan literature yang berhungan dengan judul permasalahan yang diamati guna 

mendapatkan teori-teori yang dapat dipergunakan sebagai bahan peralatan 

analisa data yang tersedia. 

Pada pembuatan laporan akhir ini penulis menggunakan metode riset lapangan 

dengan cara sebagai berikut:  

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilaksanakan dengan proses tanya jawab secara langsung dengan 

manajemen serta para karyawan untuk mendapatkan data yang tepat dan 

akurat. 

2.  Pengamatan (Observation) 

Pengamatan ini dilakukan secara langsung dengan melihat penggunaan 

catatan–catatan akuntansi (seperti nota penjualan tunai maupun kredit) serta 

dokumen– dokumen yang digunakanperusahaandalampelaksanaanpenjualan. 

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk maupun isi 

dari dokumen atau catatan yang digunakan serta bagaimana alur prosedurnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai 

isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas, maka dari itu penulis membagi laporan ini 

menjadi 5 bab yang secara sistematis, yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar 

belakangpenulisan judul, rumusan masalah, ruang lingkup 

pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, teknik pengumpulan 

data, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang mendasari 

pembahasan secara detail dan dipergunakan sebagai dasar untuk 

analisis sistem akuntansipenerimaankaspada perusahaan. Teori yang 

akan dibahas dalam bab ini yaitu tentang pengertian sistem 

akuntansi, pengertianpenerimaankas, pengertian penjualan tunai, 

pengertianpenjualankreditdanprosedur-prosedursertafungsiapasaja 

yang 

terkaitdalamsistemakuntansipenerimaankasdaripenjualantunaidanpen

jualankreditdanunsurdarisistempengendalian intern. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan 

dengan CV Adi Putra Utama Palembang antara lain sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas. 

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab ini adalah pembahasan terhadap data-data yang diperoleh 

dengan menggunakan semua teori yang ada berkaitan dengan 

analisis sistem akuntansipenerimaankaspada CV Adi Putra Utama. 

 

 


