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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya konsep dasar akuntansi diharapkan akan dapat menjadi pedoman

yang efektif dalam menyusun laporan keuangan. Karena konsep dasar merupakan

landasan konsepsional untuk menyusun standar akuntansi yang akan diterapkan

dalam lingkungan tertentu.

Rekening kas adalah salah satu dari bagian laporan keuangan yang

dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan

usaha yang akan digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan sebagai

pengambilan keputusan. Di dalam pengelolaan kas perlu adanya perlakuan

akuntansi yang benar, sehingga dapat diperoleh informasi yang layak dan dapat

dipercaya, selanjutnya akan berguna untuk membantu pihak – pihak yang

berkepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Kelancaran kegiatan operasional perusahaan sangat ditunjang oleh dana

yang memadai untuk membiayai kegiatan – kegiatan operasional perusahaan.

Dalam hal ini unsur yang sangat berperan penting adalah tersedianya kas dalam

perusahaan. Kas adalah harta lancar yang sangat penting karena hampir semua

transaksi bermula dan berakhir ke penerimaan dan ke pengeluaran kas. Kas juga

merupakan aktiva yang paling tinggi tingkat likuiditasnya, sehingga dapat
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disimpulkan bahwa kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan

operasional.

Kas kecil adalah kas yang khusus dibuka untuk melayani pembayaran

keperluan perusahaan yang bersifat rutin dan jumlah nominalnya kecil, tetapi

frekuensinya cukup tinggi seperti pembelian perangko, tinta, pembayaran utang

kecil, biaya transportasi, dan lain – lain. Kas kecil biasanya pada waktu – waktu

tertentu diisi dari sejumlah uang (dari kas di bank ) untuk keperluan seperti yang

telah disebutkan di atas. Setelah jangka waktunya berakhir atau setelah keadaan

kas kecil mulai menipis, kas kecil tersebut diisi kembali dari kas bank. Fungsi kas

kecil adalah untuk membayar pengeluaran yang umlahnya relatif kecil dalam

frekuensi yang relatif sering.

Masalah – masalah yang menyangkut kas dalam suatu perusahaan, begitu

banyak, komplit dan jumlahnya cukup besar pula, oleh sebab itu dipandang perlu

oleh perusahaan untuk memisahkan secara tersendiri urusan – urusan pembayaran

kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan operasional perusahaan

yang mencakup keperluan – keperluan yang sifatnya sedikit mendesak.

Perusahaan sering kali memerlukan uang tunai untuk pembayaran – pembayaran

yang nilainya relatif kecil misalnya untuk peralatan kantor, biaya PPJ, biaya

materai dan sebagainya. Pembayaran dengan cek untuk untuk hal – hal yang

sekecil itu akan mengakibatkan pekerjaan akan tertunda, maka perusahaan akan

membentuk dana tertentu yang disebut dana kas kecil (Petty Cash Fund).

Kas kecil pada PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) selalu tersedia dan

selalu siap digunakan kapan saja diperlukan, penggunaan kas kecil ini tidak boleh
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dilakukan sembarangan, harus menggunakan sistem dan prosedur yang telah

ditentukan sebelumnya sehingga terdapat bukti untuk mempertanggungjawabkan.

Dengan demikian diharapkan pelaksana kegiatan operasional perusahaan yang

relatif rutin dan dapat berjalan lancar dan lebih efektif.

Sebuah perusahaan telah memiliki ketentuan atas akuntansinya sendiri.

Ketentuan – ketentuan tersebut mungkin saja tidak sama dengan ketentuan

perusahaan lain yang sejenis. PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) merupakan

perusahaan jasa yang bergerak dibidang pemberian jasa angkutan umum dengan

menggunakan mobil. Pada PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) cukup banyak

transaksi yang dilakukan dengan melibatkan kas kecil, seperti pembayaran foto

copy, membeli kertas, membeli sparepart, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya

yang pembayarannya hanya bias dilakukan melalui dana kas kecil.

PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) menerapkan pencatatan akuntansi

atas kas kecil dengan menggunakan metode pencatatan sistem dana tetap. Metode

pencatatan tersebut diambil berdasarkan kebijakan atau keputusan dari direktur

bagian keuangan perusahaan dan rapat direksi keuangan. Perusahaan memilih

untuk menerapkan metode sistem dana tetap karena bagi perusahaan, perusahaan

dapat memperkirakan kapan diisi kembali dana kas kecil agar dana kas kecil yang

dimiliki perusahaan tidak sampai habis atau mencapai batasan minimal.

Berdasarkan penelitian perlakuan akuntansi kas kecil pada PT Para Bathara Surya

(Taksi Silver) diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan tentang

perlakuan akuntansi kas kecil dengan baik yang sesuai dengan standar akuntansi

atas kas.
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1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah satu penafsiran judul laporan kerja praktek, maka penulis

memberikan penjelasan judul sebagai berikut:

a. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah suatu proses pengakuan, pengukuran,

pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas

dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut sesuai dengan aturan

yang berlaku.

b. Kas Kecil

Kas kecil adalah kas yang khusus dibuka untuk melayani pembayaran

keperluan perusahaan yang bersifat rutin dan jumlah nominalnya kecil, tetapi

frekuensinya cukup tinggi

c. PT PARA BHATARA SURYA (Taksi Silver) – Tegal Sari Surabaya

PT Para Bathara Surya Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang

usaha jasa transportasi di bidang taksi argo dan tempat dimana penulis melakukan

penelitian dan pengamatan menegnai perlakuan akuntansi atas kas kecil

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penilaian pada kas kecil di PT Para Bathara Surya (Taksi

Silver)?

2. Bagaimana pencatatan kas kecil di PT Para Bathara Surya (Taksi Silver)?
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3. Bagaimana pengakuan terhadap kas kecil di PT Para Bathara Surya (Taksi

Silver)?

4. Bagaimana penyajian kas kecil di PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) dalam

laporan keuangan?

5. Apakah perlakuan di atas sudah sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan  penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui metode penilaiaan kas kecil di PT Para Bathara Surya (Taksi

Silver).

2. Untuk mengetahui sistem pencatatan kas kecil di PT Para Bathara Surya

(Taksi Silver).

3. Mengetahui  pengakuan kas kecil di PT Para Bathara Surya (Taksi Silver).

4. Mengetahui penyajian kas kecil dalam laporan keuangan di PT Para Bathara

Surya (Taksi Silver).

5. Mengetahui dan memahami perlakuan akuntansi kas kecil di PT Para Bathara

Surya (Taksi Silver).
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian untuk berbagai pihak antara lain :

1. Bagi penulis

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai perlakuan

akuntansi kas kecil dengan menggunakan metode sistem dana tetap (imprest

system) pada dunia kerja sesungguhnya.

2. Bagi perusahaan

Dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi perusahaan

untuk perkembangan dan perbaikan yang berkaitan dengan perlakuan

akuntansi yang digunakn atau diterapkan oleh perusahaan.

3. Bagi pembaca

Dapat memberikan informasi tentang perlakuan akuntansi atas kas kecil

dengan menggunakan metode pencatatan sistem dana tetap (imprest system).

1.6 Metode penelitian

Data yang diperoleh penulis setelah mengadakan penelitian, selanjutnya akan

diolah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Penulis

menggunakan metode deskriptif untuk mengolah data ini.

Penulis memperoleh data –data yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi

atas kas kecil pada PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) – Tegal Sari Surabaya

dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
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1. Metode interview

Metode yang cara pengupulan datanya dilakukan dengan wawancara atau

Tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait yaitu bagian keuangan

terlebih pada bagian yang mengatur atau memegang  kas kecil dan bagian

yang melakukan pencatatan pengeluaran atau pembentukan kas kecil.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen – dokumen yang terkait

dengan pengeluaran – pengeluaran yang jumlahnya relative kecil yang

menggunakan kas kecil pada PT Para Bathara Surya (Taksi Silver) – Tegal

Sari Surabaya. Dokumen – dokumen yang berhasil dikumpulkan adalah

Tanda terima pengeluaran kas kecil.




