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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar belakang 

Kesuksesan pada suatu perusahaan dapat ditinjau melalui beberapa hal 

yaitu keuntungan yang besar diperoleh perusahaan secara rutin, kegiatan bisnis 

yang berkembang, kualitas karyawan, dan kepuasan pelanggan. Untuk 

mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu alat yang dinamakan ilmu akuntansi. 

Ilmu akuntansi menghasilkan laporan mengenai keaadan keuangan berupa 

posisi keuangan yang tercatat dalam jumlah harta, kewajiaban dan ekuitas 

suatu perusahaan dan hasil usaha pada jangka waktu tertentu. Akuntansi dapat 

mengubah data menjadi laporan yang memberikan informasi keuangan untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Harahap, 2011). Laporan keuangan dibuat sesuai teori yang berlaku 

menghasilkan kualitas laporan yang baik.  

Kegiatan operasional bisnis sehari-hari tidak jauh dari pemasukan dan   

pengeluaran kas. Kas merupakan bagian penting dari kegiatan operasi 

perusahaan, namun kas juga merupakan jenis aset yang memiliki resiko 

kecurangan tertinggi dikarenakan definisi kas itu sendiri adalah aset 

perusahaan yang paling mudah untuk dicairkan, maka dari itu diperlukan 

pengelolaan serta pengendalian yang baik untuk melindungi dari resiko 

kecurangan tersebut. Perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur sering kali 

kesulitan mengelola dan mengontrol aset mereka. Kas adalah salah satu bagian 

aset yang memiliki dampak signifikan pada semua transaksi yang dilakukan. 

Dalam beberapa transaksi, tidaklah memadai untuk menggunakan cek/bilyet 

giro sebagai metode pembayaran, misalnya membayar parkir, bensin, dan tol 

atau pembayaran lainnya yang bersifat mendadak dan dalam jumlah yang 

relatif kecil. Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan menerapkan kas kecil 

(petty cash). Kas kecil adalah suatu dana khusus diperuntukkan sebagai 
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pembayaran biaya yang berjumlah relatif kecil bersifat urgensi dan umumnya 

transaksi dilakukan secara rutin. Transaksi pada kas kecil tidak terlalu rumit, 

tetapi diperlukan pengelolaan yang sistematis dan sesuai prosedur agar tidak 

terjadi kesalahan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional 

perusahaan. Sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik serta 

sesuai iiakan berdampak baik pada pengelolaan sistem kas kecil. Sistem 

pengendalian internal perusahaan meliputi tanggung jawab, sistem perizinan, 

praktik yang baik, dan struktur organisasi yang memisahkan tugas karyawan. 

Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk mencegah karyawan 

melakukan kecurangan. Dalam jangka pendek kecurangan yang terjadi dalam 

kas kecil dapat dikatakan tidak berpengaruh untuk perusahaan tetapi jika tidak 

segera dilakukan pembetulan kecurangan tersebut akan merugikan perusahaan 

kedepannya. Oleh karena itu dalam hal ini sistem pengendalian internal yang 

baik sangatlah diperlukan. 

PT Tjahaya Maha Agung merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan bahan kimia yang berdomisili di Jakarta Barat. PT Tjahaya 

Maha Agung menerapkan kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi 

(fluctuating fund-balance system). Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pada PT Tjahaya Maha Agung mengenai bagaimana perusahaan melakukan 

pencatatan, pengelolaan, serta pengendalian internal pada sistem kas kecil 

mereka dengan menggunakan metode fluktuasi (fluctuating fund-balance 

system), sehingga penulis mengambil judul “Evaluasi Penerapan Metode 

Fluktuasi (Fluctuating Fund-Balance System) dalam Pengelolaan Kas 

Kecil Pada PT Tjahaya Maha Agung”.  

 

I.2  Tujuan 

Berdasarkan ilatar belakangi diatas, imaka tujuani dari laporan Tugas 

Akhir inii iialah yang berjudul “Evaluasi Penerapan Metode fluktuasi 

(fluctuating fund-balance system) dalam Pengelolaan Kas Kecil Pada PT 

Tjahaya Maha Agung” adalah : 
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1. Mengetahui regulasi mengenai pengelolaan kas kecil pada PT Tjahaya 

Maha Agung 

2. Mengetahui bagaimana penerapan metode fluktuasi dalam pencatatan  

kas kecil pada PT Tjahaya Maha Agung 

3. Mengetahui bagaimana sistem ipengendalian internal dalam pengelolaan 

kas kecil di PT Tjahaya Maha Agung. 

 

I.3  Manfaat 

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari 

laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Evaluasi Penerapan Metode fluktuasi 

(fluctuating fund-balance system) dalam Pengelolaan Kas Kecil Pada PT 

Tjahaya Maha Agung” ialah : 

1. Manfaat Teoritis 

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber 

pengembangan ilmu serta referensi pada penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan penerapan kas kecil pada perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Laporan Tugas Akhir ini juga dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai penerapan kas kecil pada perusahaan yang 

sesuai dengan teori akuntansi. 

b. Bagi Perusahaan 

Manfaat yang diharapkan pada laporan Tugas Akhir ini bagi 

perusahaan ialah sebagai masukan guna lebih baik lagi dalam 

mengelola kas kecil. 

c. Bagi Mahasiswa  

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada mahasiswa sebagai referensi perbandingan materi pada 

perkuliahan dan juga sumber penulisan Laporan Tugas Akhir 

maupun skripsi terutama pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.    


