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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pada perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari terdapat 

kebutuhan peralatan yang bersifat relatif kecil untuk menunjang kinerja pekerjaan 

perusahaan. Penunjang kebutuhan peralatan tersebut perusahaan sering kali 

memerlukan pengeluarkan dana. Dan keperluan dana harus segera dibayarkan 

agar operasional perusahaan berjalan dengan lancar serta dana tersebut tidak 

praktis apabila dengan menggunakan cek. Namun kebutuhan dana tersebut harus 

direncanakan sebelumnya agar terorganisir dengan baik serta kebutuhan dana 

tersebut harus tersedia dananya secara tunai apabila sewaktu-waktu dana tersebut 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.  

Kas kecil merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan dalam 

kebutuhan dan yang relatif kecil dan kurang efektif serta ekonomis apabila 

menggunakan cek. Dana kas kecil merupakan dana yang sangat berfungsi untuk 

kelancaran kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Karena apabila 

mengeluarkan dana dengan menggunakan cek memerlukan waktu yang cukup 

lama, sedangkan kebutuhan akan operasional tersebut harus dibayarkan 

secepatnya. 

Apabila dana kas kecil pada suatu perusahaan telah terjadi kekurangan dan 

tidak mempunyai kas kecil maka dapat berdampak pada kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam kegiatan kas kecil perusahan harus menetapkan metode yang 
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tepat sesuai dengan kebutuhan kas kecil perusahaannya agar tidak terjadi 

ketidakseimbangan antara kebutuhan operasional perusahaan dengan apa yang 

sudah perusahaan tetapkan tentang perlakuan kas kecil. Maka dari itu kas kecil 

harus diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan pihak 

internal maupun eksternal.  

Dalam pengakuan, pencatatan dan penyajian kas kecil pada perusahaan 

tidak hanya berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh peruhasaan namun juga 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Maka 

dari itu perusahaan sejak awal berdirinya harus menetapkan menggunakan standar 

akuntansi keuangan yang cocok dengan perusahaan dan jenis usahanya. PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya merupakan suatu perusahaan milik daerah yang 

bergerak dalam bidang pendistribusian air bersih serta air minum kota Surabaya. 

Berdasarkan hal tersebut timbul rasa keingintahuan yang tinggi bagaimana PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya sebagai perusahaan milik daerah mengelola kas 

kecil dalam operasional perusahaan sehari-hari.  

Telah diketahui PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang sangat besar pengaruhnya bagi Negara dan 

masyarakat. Apabila dalam penetapan standar akuntansi keuangannya kurang 

tepat maka bisa berdampak buruk bagi perusahaan, Negara maupun masyarakat. 

Apabila PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menggunakan Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), apakah 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan pengakuan, pencatatan 
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dan penyajiannya sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan untuk 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK-ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk 

entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang dimaksud dengan entitas tanpa 

akuntabilitas publik berdasarkan standar akuntansi keuangan adalah entitas yang 

tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi 

pengguna eksternal. Adapun contoh pengguna eksternal adalah pemilik tang tidak 

terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat 

kredit. Berdasarkan pengertian tersebut timbul juga rasa keingintahuan apakah 

pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sudah tepat memilih Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 

sebagai acuan dasar perusahaan. 

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas penyusun tertarik untuk 

memilih judul “ Perlakuan Akuntansi Atas Kas Kecil Berdasarkan SAK 

ETAP Pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ” agar dapat mengetahui 

lebih lanjut tentang pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas kas kecil 

berdasarkan SAK ETAP pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 

 

1.2. Penjelasan Judul  

Dalam memahami topik yang hendak dibahas dan menghindari terjadinya 

salah pengertian pada judul yang dimaksud, maka penjelasan judul tersebut adalah 
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1. Perlakuan Akuntansi  

Adalah suatu proses pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan 

maupun penyajian informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian 

dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi 

tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.  

2. Kas Kecil 

Kas kecil merupakan dana yang bersifat relative sedikit jumlahnya dan 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang bersifat relative kecil dan 

segera dilakukan pembiayaan dana yang dibutuhkannya. 

3. SAK ETAP 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas 

publik. Entitas tanpa tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang : 

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan  

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. 

4. PDAM Surya Sembada Surabaya 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah perusahaan milik daerah 

yang bergerak dibidang pendistribusian air bersih serta air minum. PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya juga melayani pelayanan kepada masyarakat dalam 

penyaluran air bersih dan perbaikan pipa yang bocor.  Perusahaan tempat dimana 

penyusun melakukan pengamatan tentang perlakuan akuntansi atas kas kecil 

berdasarkan SAK ETAP pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 
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1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disebutkan diatas maka 

timbul suatu rumusan masalah mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran, 

pencatatan dan pelaporan atas kas kecil berdasarkan SAK ETAP pada PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini agar 

dapat mengkaji bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas 

kas kecil berdasarkan SAK ETAP pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

dan kesesuaian penerapan dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Bagi Penulis  

Adapun manfaat bagi penulis antara lain : 

1. Dapat mengetahui dan membandingkan saat keadaan praktik nyata di 

perusahaan dengan teori-teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan. 

2. Dapat menambah wawasan pengetahuan serta memperoleh gambaran secara 

jelas bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas kas 

kecil pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 
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1.5.2. Bagi Perusahaan  

Adapun manfaat bagi perusahaan antara lain : 

1. Memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kegiatan operasional 

perusahaan lebih luas terutama pada lembaga pendidikan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dimasa depan bagi perusahaan dalam kaitannya 

dengan perlakuan akuntansi atas kas kecil. 

3. Dapat menjadikan masukan bagi perusahaan untuk bahan pertimbangan dalam 

mengatasi persoalan perlakuan akuntansi atas kas kecil dalam perusahaan.  

1.5.3. Bagi Pembaca 

Adapun manfaat bagi pembaca antara lain : 

1. Memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembaca 

yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 

2. Memberikan gambaran antara teori yang diberikan dalam perkuliahan dengan 

realisasi praktiknya di dunia kerja. 

1.5.4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Adapun manfaat bagi STIE Perbanas Surabaya adalah 

1. Dapat menambah koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan juga 

sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan 

tema yang sama, sehingga penelitian selanjutnya memiliki kualitas yang 

lebih bagus dari sebelumnya. 

2. Meningkatkan kerja sama yang baik antara STIE Perbanas Surabaya 

dengan perusahaan. 
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1.6. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir 

adalah sebagai berikut : 

1.6.1. Ruang lingkup penelitian 

Pada ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi perbedaan dalam 

interprestasi Tugas Akhir ini dan untuk lebih memudahkan, maka lingkup 

pembahasan di batasi yaitu sebagai berikut: “Perlakuan Akuntansi atas Kas Kecil 

Berdasarkan SAK ETAP pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya”. 

1.6.2. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh data-

data yang diperlukan dalam penelitian berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas 

kas kecil pada PDAM Surya Sembada Surabaya dengan beberapa cara 

pengumpulan data yaitu :  

1. Metode interview atau wawancara 

Suatu metode mengumpulkan data dengan cara mewawancarai atau tanya 

jawab dengan pihak yang terkait dalam perusahaan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian diperoleh penyusun secara 

tidak langsung melaui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak yang 

bersangkutan). Metode pengumpulan data yang berupa catatan, bukti, laporan 

historical yang tersusun dalam data documenter yang berhubungan dengan 

kas kecil  dan berhubungan dengan pihak internal perusahaan. 
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3. Studi ke Perpustakaan  

Merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi lebih luas tentang Kas Kecil agar hasil penelitian menjadi relevan 

dan akurat. 

 


