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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 PT. Lingkar Organik adalah perusahaan yanng bergerak dibidang 

penjualan  produk-produk hasil pertanian organik dan natural. Situasi 

lingkungan bisnis yang semakin komplek seperti saat ini, setiap organisasi 

bisnis dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dan daya saing 

yang memadai. Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan selalu ingin 

tetap bertahan hidup dalam kegiatan usahanya yaitu setiap perusahaan 

harus dapat melaksanakan kegiatan rutin usahanya. Untuk dapat 

melaksanakan kegiatan rutin usahanya manajemen perusahaan 

memerlukan dukungan informasi akuntansi agar perusahaan dapat 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Kas merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi 

perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi akuntansi kas 

yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga setiap arus transaksi yang berhubungan dengan 

kas dapat dicatat dengan baik. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

dan pengeluaran kas merupakan salah satu bagian dari sistem akuntansi 

yang membahas tentang prosedur yang harus dijalankan perusahaan dalam 

melakukan penerimaan dan pengeluaran kas. 
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Salah satu aktiva yang paling lancar adalah kas yang sering digunkan 

dalam operasi perusahaan. Kas merupakan pembayaran yang siap dan 

bebas digunakan perusahaan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Setiap 

perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan industri harus dapat 

megelola kasnya dengan baik agar tidak terjadi gangguan terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Masalah kas adalah masalah yang kompleks karena merupakan aktiva 

yang paling mudah diselewengkan. Sehingga diperlukan penyusunan suatu 

sistem pengeluaran kas yang baik. 

Upaya menjamin transaksi yang sehubungan dengan kas harus 

dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah dtetapkan untuk 

menjaga kamanan kas tersebut. Untuk menjaga keamanan haruslah ada 

suatau kegiatan pengecekan dan pemeriksaan terhadap nilai kas 

perusahaan itu sendiri. 

Setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang usaha maupun 

dibidang manufaktur bertujuan untuk mendapatkan laba yang optimal dan 

tercapainya kontinuitas usaha. Bagi setiap perusahaan informasi itu 

sangatlah penting, karena setiap perusahaan membutuhkan informasi 

sebagai sumber daya bisnis yang vital bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi dan 

situasi yang dihadapi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam 

menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh manajemen dan 
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pihak terkait dalam pengambilan keputusan, melakukan pengawasan, dan 

mengoperasikan perusahaan secara efisien. 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia 

untuk hidup secara lebih praktis dan mudah, segala kemudahan ingin 

dicapai untuk dapat menemukan kepuasan pada setiap tindakan dalam 

segala bidang. Salah satu diantaranya muncul yang dinamkan sistem, 

sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan yang lain, 

sehingga dengan adanya sistem dan prosedur tersebut tujuan perusahaan 

dapat tercapai (Mulyadi, 2008). 

Perkembangan sistem informasi akuntansi telah banyak mengalami 

perubahan dari setiap waktunya. Para pemgembang teknologi atau IT 

sudah banyak mengamplikasikan sistem akuntansi yang lebih efisien. 

Dengan perkembangan dunia usaha, tingkat persaingan diantara 

perusahaan juga semakin meningkat. Suatu perusahaan dituntut dapat 

memberikan pelayanan terhadap coustomer yang cukup atas kelangsungan 

transaksi tersebut sehingga dapat menarik minat customer untuk 

bergabung dengan perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di 

bidang penjualan produk-produk pertanian organik dan natural, tentu saja 

dalam kegiatannya sehari-hari tidak terlepas dari transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas. Seiring dengan perkembangan dunia perusahaan, jumlah 

transaksi yang terlibat semakin kompleks. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana sistem informsi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

pada PT.Lingkar Organik ?  

b. Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran  kas 

di PT. Lingkar Organik apakah sudah memenuhi unsur-unsur pokok 

sistem informasi akuntansi ? 

 

3. Batasan Masalah 

a. Penelitian ini hanya berfokus pada pengevaluasian sistem informasi 

akuntansi penerimaan penjualan tunai maupun kredit dan pengeluaran 

kas untuk pembelian ke supplier maupun biaya oprasional di PT. 

Lingkar Organik. 

b. Penelitian ini Hanya membahas mengenai praktik dan teori 

berdasarkan komponen pada unsur-unsur pokok sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas PT. Lingkar Organik. 

 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas di PT. Lingkar Organik. 
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b. Untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas di PT. Lingkar Organik. 

 

5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. 

b. Bagi Universitas Mercubuana Yogyakarta 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi yang dapat 

memperkaya wawasan, dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang 

ingin mengembangkan penelitian tentang evaluasi sistem informasi 

akuntansi atas peneriaman dan pengeluaran kas. 

c. Bagi PT. Lingkar Organik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam sistem 

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Lingkar 

Organik. 

d. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi 

yang serupa pada masa mendatang.  
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6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari 

Bab I Pndahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, 

Bab IV Analisis Data Pembahasan, Bab V Penutup. Deskripsi dari 

masing-masing bab ini adalah sebagai berikut :  

 Bab I.              Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

statistika penulisan. 

Bab II.             Landasan Teori 

 

Bab ini penulis mencoba untuk membahas secara 

teoritis berbagai hal yang berhubungan dengan 

pokok-pokok bahasan yang diajukan. 

Bab III.           Metode Penelitian  

Gambaran Umum Objek Perusahaan Bab ini berisi 

tentang gambaran umum, struktur organisasi, dan job 

description  PT. Lingkar Organik dan Bab ini 

membahas tentang  penelitian, tempat dan waktu  

penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang 

dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

Bab  IV.          Analisis Data dan Pembahasan 
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Bab ini berisi mengenai deskripsi data, analisis dan 

pembahasannya. 

 

Bab   V.          Penutup 

 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisis 

data dan keterbatasan dalam melakukan penelitian 

serta saran-saran  yang disampaikan kepada PT. 

Lingkar Organik. 
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