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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap perusahaan baik itu perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa, 

selalu menjalankan aktivitas yang beragam, untuk dapat menjalankan aktivitas 

perusahaan tersebut perusahaan membutuhkan suatu sistem. Dengan adanya 

sistem tersebut diharapkan akan memberikan suatu jaringan prosedur yang 

terpadu dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan dengan lancar. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam penerapan sistem akuntansi oleh perusahaan adalah 

kesesuaian dan kecocokan antara sistem itu sendiri dengan aktivitas perusahaan. 

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan adalah aktivitas yang berhubungan 

dengan penerimaan kas.  

 Kas dalam neraca merupakan aktiva yang paling likuid, karena hampir 

setiap transaksi yang dilakukan oleh bagian yang berwenang atau yang terkait di 

dalam perusahaan maupun dengan pihak luar yang sebagian besar akan 

mempengaruhi kas. Selain itu kas bersifat mudah dipindah tangankan sehingga 

kas merupakan aktiva yang rawan, karena mudah digelapkan dan dimanipulasi. 

Keadaan ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan penataan pada sistem 

akuntansi penerimaan kas yang meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan. 

Penyimpangan yang dilakukan biasanya berasal dari hasil penjualan tunai, 

pelunasan piutang dari pelanggan dan sebagainya.  
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 PT. Stars Internasional Surabaya merupakan salah satu perusahaan dagang 

yang bergerak dibidang retail sepatu sandal sebagai produk utama dan garmen 

serta aksesoris seperti kaos kaki, topi, jam tangan, sebagai produk sampingannya. 

Karena jenis penerimaan kas yang diterima cukup besar maka perusahaan perlu 

menerapkan suatu sistem agar penerimaan kas tersebut dapat terkontrol dengan 

baik. Mengingat sangat pentingnya sistem penerimaan kas dalam perusahaan 

maka sistem penerimaan kas dalam perusahaan perlu diatur sedemikian rupa 

dikarenakan kas ini kerawanannya sangat tinggi sehingga diperlukan prosedur- 

prosedur pengendalian intern terhadap kas. Prosedur yang baik dalam penerimaan 

kas sangat bermanfaat untuk kemajuan dan kepentingan perusahaan pada 

umumnya, dan berguna untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan secara 

keseluruhaan. 

 Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, makka penulis memilih 

judul “Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada PT Stars Internasional 

Surabaya“. 

1.2 Penjelasan Judul 

 Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap judul Tugas Akhir ini, 

maka penulis akan memberikan pengertian terhadap judul sebagai berikut : 

Sistem : 

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, “Sistem 

adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
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Prosedur : 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Penerimaan Kas : 

Penerimaan Kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan 

penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas 

digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. 

PT. Stars Internasional Surabaya: 

Obyek penelitian, dimana penulis akan melakukan pengamatan untuk laporan 

Tugas Akhir ini. 

Arti Keseluruhan : 

Proses penerapan dalam suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang 

atau lebih, serta saling berhubungan dengan penerimaan kas sehingga dapat 

berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh PT. Stars Internasional Surabaya. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti adalah bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan 

PT. Stars Internasional Surabaya, dalam Penerimaan Kas. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah : 

Untuk memperoleh informasi yang benar tentang Sistem dan Prosedur 

Penerimaan Kas pada PT. Stars Internasional Surabaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang dapat diperoleh dari di adakan pengamatan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penyusun 

Menambah wawasan penyusun tentang Sistem dan Prosedur Penerimaan kas, 

pada perusahaan. 

2. Bagi PT. Stars Internasional Surabaya 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Stars 

Internasional Surabaya, sehingga pada proses penerimaan kas dapat 

memperkecil kerugian yang ditanggung oleh perusahaan bila terjadi 

kesalahan dalam pencatatan dan hal – hal yang tidak diinginkan yang dapat 

merugikan perusahaan. Serta perusahaan membuat cashflow, sehingga dengan 

mudah dapat mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan bacaan yang dapat menambah informasi bagi pembaca tentang 

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas. Sehingga nantinya bisa digunakan 

sebagai contoh maupun acuan bagi pembaca dalam membuat Tugas Akhir. 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Guna memudahkan dan membatasi pembahasan agar tidak terjadi 

kekeliruan, maka di dalam Tugas Akhir ini dibatasi pada Sistem dan Prosedur 

Penerimaan Kas. 
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1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan tiga metode, yaitu metode 

wawancara, observasi langsung ke perusahaan dengan melihat bukti-bukti yang 

berkaitan dengan persediaan perusahaan, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

 Dilakukan dengan Supervisor Toko dan Staf Accounting PT. Stars 

Internasional Surabaya. 

2. Observasi  

 Melihat langsung proses dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan 

penerimaan kas perusahaan. 

3. Dokumentasi 

 Mengumpulkan data berupa dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan penerimaan kas. 

 


