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1.1. Latar Belakang Masalah
Kas merupakan aktiva yang paling lancar dan hampir setiap perusahaan
melakukan transaksi dengan entitas lain selalu mempengaruhi kas. Transaksi
perusahaan sangat beragam, ada transaksi yang melibatkan pengeluaran kas
dengan jumlah yang cukup besar dan ada pula yang meliputi jumlah kecil tetapi
cukup tinggi frekuensinya setiap hari. Untuk mengatasi masalah tersebut maka
perusahaan perlu membentuk suatu perkiraan yang disebut kas kecil (petty cash).
Kas kecil adalah kas yang khusus dibuka untuk melayani pembayaran keperluan
perusahaan yang jumlah relatif kecil dan bersifat rutin (frekuensinya cukup tinggi)
seperti pembelian amplop, perangko, ATK, dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, maka penulis mencoba untuk mengetahui dan
menilai penerapan sistem dana kas kecil pada suatu entitas atau perusahaan,
seperti halnya pada PT. Babarafi Indonesia di Surabaya. Penulis tertarik untuk
meneliti masalah ini, karena sistem dana kas kecil pada PT. Babarafi Indonesia
masih kurang diperhatikan. Dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk mengangkat judul “SISTEM DAN PROSEDUR DANA KAS KECIL
PADA PT. BABARAFI INDONESIA DI SURABAYA”.

1.2.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Mengetahui penerapan sistem dan prosedur dana kas kecil pada PT Baba

Rafi Indonesia.
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1.3.

Kegunaan Penelitian
1. Bagi Penulis
Untuk mengaplikasikan teori-teori dari mata kuliah yang telah
didapatkan selama mengikuti kuliah
2. Bagi Perusahaan
Diharapkan dapat member masukan berkaitan dengan penerapan sistem
dana kas kecil.
3. Bagi STIE Perbanas Surabaya
Untuk menambah koleksi literature perpustakaan, serta sebagai bahan
referensi perbandingan mahasiswa lain yang akan mengadakan
penelitian yang sama.

1.4.

Metode Penelitian

1.4.1. Prosedur Pengumpulan Data
1. Metode Interview
2. Metode Data Sekunder

1.4.2. Metode Pemecahan Masalah
Metode pemecahan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
Menentukan obyek dan subyek permasalahan atau penelitian, menganalisis
permasalahan, mencari dan menentukan kajian pustaka yang relevan dengan
permasalahan yang akan dibahas, menentukan data-data yang diperlukan untuk
pembahasan masalah dari hasil pengamatan dan penelitian, melakukan penelitian
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dan pengamatan dilapangan untuk mencari data-data yang diperlukan untuk
pembahasan, membahas permasalahan dari hasil pengamatan dan data-data yang
ada dilapangan (perusahaan), dan menarik kesimpulan dan saran dari hasil
pembahasan masalah.

1.5.

Subyek Pengamatan
Awal mula berdirinya usaha waralaba (franchisee) kebab baba rafi, yaitu

berawal dari pengalaman Bapak Hendy Setiono (Presiden Direktur PT. Baba Rafi
Indonesia) ketika berjalan-jalan ke kawasan Timur Tengah. PT Baba Rafi
Indonesia (khususnya yang ada di Surabaya) bergerak pada usaha waralaba
(franchise) kebab turki yang berasal dari timur tengah. Sedangkan produk-produk
yang ada di PT Baba Rafi Indonesia yaitu kebab turki, piramizza dan roti mariam.

1.6.

Ringkasan Pembahasan
Penyelenggaraan dana kas kecil pada PT Baba Rafi Indonesia

menggunakan sistem saldo berfluktuasi (fluctuating fund balance system). Saldo
dana kas kecil pada PT. Baba Rafi Indonesia ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,-.
Pada sistem dan prosedur dana kas kecil PT Baba Rafi Indonesia dokumen yang
terkait antara lain bukti kas keluar, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan
pengisian kembali kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal
pengeluaran kas dan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Sedangkan fungsi yang
terkait antara lain fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemegang dana kas
kecil. Dalam prosedur pembentukan dana kas kecil, dana kas kecil dibentuk atas
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persetujuan kepala keuangan dan surat keputusan (SK) pembentukan dana kas
kecil diberikan ke bagian akuntansi untuk dibuatkan bukti kas keluar. Sedangkan
dalam prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran, bukti
pengeluaran kas kecil diserahkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian
akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dan dalam
pengisian kembali dana kas kecil didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang
diperlukan oleh pemegang dana kas kecil.

1.7.

Kesimpulan
1.

Dokumen yang terkait dengan sistem dan prosedur dana kas kecil
pada PT Baba Rafi adalah bukti kas keluar, bukti pengeluaran kas
kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Catatan akuntansi
memadai yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas dan jurnal
pengeluaran dana kas kecil.

2.

Bagian yang terkait antara lain fungsi kas, fungsi akuntansi, dan
fungsi pemegang dana kas kecil.

3.

Jaringan prosedur yang membentuk system dan prosedur adalah
prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan
pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan prosedur
pengisian kembali dana kas kecil.
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1.8.

Saran

1.

Sebaiknya pada sistem dan prosedur dana kas kecil PT Baba Rafi
dalam pengeluaran kas untuk pembentukan dan pengisian kembali
dana kas kecil menggunakan cek dan pencairannya melalui bank.

2.

Sebaiknya pada system dan prosedur dana kas kecil, pemakai dana
kas kecil sebelum mengajukan permintaan pengeluaran kas kecil dan
sebelum diotorisasi harus diperjelas penggunaan dan menggunakan
dokumen tambahan sebagai otorisasi dari kepala bagian yang
bersangkutan pemakai dana kas kecil.

3.

Sebaiknya dalam pengarsipan dokumen-dokumen yang terkait sistem
dana kas kecil tertata lebih baik.

4.

Sebaiknya pengamanan database yang berkaitan dengan system dan
prosedur dana kas kecil lebih diperhatikan pengawasan dan
pengendalian aksesnya, misalnya pembatasan akses.
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