
 

BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

I.1 Latar Belakang 

 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh terhadap 

kegiatan ekonomi dan bisnis. Persaingan antara usaha yang satu dengan yang 

lainnya semakin ketat. Seiring berkembangnya usaha bisnis, agar bisa bersaing 

dalam dunia usaha maka perlu dilakukam peningkatan mutu layanan, kualitas 

dan pengolahan data yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, mendapatkannya 

diperlukan sistem yang baik serta sistem yang tepat tepat agar kegiatan usaha 

dapat berjalan dengan lancar. Suatu sistem dapat dikatakan baik apabila 

kesalahan yang timbul karena kurang efisiennya pengoperasian, kurangnya data 

yang memadai dan kesalahan yang dilakukan dapat dimininalkan. Hasil 

informasi yang didapatkan dari suatu sistem dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan serta penentuan langkah akan yang diambil untuk mendukung 

operasional perusahaan serta untuk pengembangan perusahaan. 

 

Sistem informasi yang baik dapat dilihat dari penggunaan yamg dapat 

membantu seluruh proses kegiatan operasional perusahaan, salah satu contohnya 

menggunakan komputer. Dengan digunakannya komputer maka seluruh kegiatan 

operasional perusahaan dapat berjalan dengan efisien serta efektif. Selain 

penggunaan teknologi untuk membantu proses operasional, perusahaan juga 

memerlukan sistem pengendalian internal yang baik. Hal ini dikarenakan untuk 

memperoleh hasil pengelolaan data yang akurat serta tepat. Maka sistem 

pengendalian internal harus dijalankan dengan baik agar kegiatan usaha berjalan 

dengan lancar tanpa adanya kendala yang menyulitkan.  Kelemahan dari sistem 

pengendalian internal perusahaan ialah pengawasan dan tidak adanya kebijakan 

manajemen yang pasti dalam menerapkan sistem pengendalian perusahaan. 

Karena hal tersebut berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan 

mengenai penurunan nilai, resiko-resiko yang akan terjadi serta identifikasi 

resiko kegiatan operasional perusahaan. 
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Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan memerlukan kas 

untuk setiap transaksinya. Kas adalah aset yang sangat lancar dalam perusahaan. 

Hal ini dikarenakan kas mudah untuk digunakan secara langsung maupun tidak 

langsung dalam setiap transaksinya. Selain itu jumlah kas perusahaan juga 

perlu dijaga sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan kas dikarenakan 

hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. 

Informasi perusahaan yang dibagikan secara transparan maka menjadi 

salah satu  sarana dalam penerapan sistem   pengendalian internal perusahaan. 

Dengan sistem  pengendalian  internal  yang  baik  serta  efektif  perusahaan 

dapat terhindar  dari kerugian  yang  cukup  besar.  Selain   itu  pengendalian 

internal  yang  baik  serta  efektif  juga  dapat membantu  perusahaan  untuk 

mencapai target dan profitabilitasnya. Maka, diperlukannya pengendalian 

internal kas perusahaan yang baik serta efektif. 

Dengan adanya pengendalian internal yang baik serta efektif dapat 

memperoleh informasi mengenai laporan keuangan perusahaan yang tepat serta 

akurat yang dapat mencerminkan nilai yang benar dari kas perusahaan. 

Pengendalian internal ini dirancang untuk mengatur prosedur perolehan kas, 

pengeluaran kas dan pencatatan kas. Hal ini juga dapat membantu  menjamin 

bahwa perusahaan mematuhi hukum yang berlaku. 

Pada intinya     pengendalian internal     dapat membantu     perusahaan 

memcapai target yang dinginkan dan mencegah  kelemahan serta hambatan 

Dan pengendalian internal perusahaan membuat seluruh prosedur kegiatan 

operasional perusahaan berjalan dengan efisien dan efektif. Sehingga 

penerapannsistem informasiiakuntansi dalam melakukan prosedur perolehan 

kas, pengeluaran kas dan pencatatan kas serta sistem pengendalian internal 

perusahaan yang baik maka aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

 
 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang diuraikan diatas, oleh sebab 

itu melalui Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk memilih judul “Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Kas 

Pada PT. Data Energy Infomedia”. 
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I.2 Tujuan 

 
Adapun beberapa tujuan dari pemilihan judul Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. 

Data Energy Infomedia yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

a.   Tujuan Umum 

 
Untuk mengetahui   bagaimana penerapan   sistem   informasi 

akuntansi terhadap sistem pengendalian internal kas yang terdapat di 

PT. Data Energy Infomedia. 

 

b.  Tujuan Khusus 

 
1)    Untuk mengetahui fungsi - fungsi terkait yang terlibat dalam 

sistem pengendalian internal    kas   pada   PT.    Data   Energy 

Infomedia. 

 

2)   Untuk mengetahui pencatatan kas dalam sistem informasi 

akuntansi pada PT Data Energy Infomedia. 

 

3)    Untuk mengetahui kegunaan sistem informasi akuntansi terhadap 

sistem pengendalian internal kas perusahaan. 

 

I.3 Manfaat 

 
Adapun manfaat yang dapat diberikan dari adanya penerapan tersebut, 

diantaranya : 

a. Secara Teoritis 
 

1)  Menambah  wawasan  mengenai sistem  informasi akuntansi  dan 

sistem pengendalian internal kas. 

2)  Hasil laporan  ini dapat  memperluas dan  menambah  pengetahuan 

bagi pembaca,  serta dapat  digunakan  sebagai  masukan  bagi 

pengembang ilmu pengetahuan. 

b.    Secara Praktis 
 

1) Hasil tugas akhir ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan 

teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang 

sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan. 
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2) Memberikan referensi kepada pembaca mengenai praktik yang 

sesungguhnya terjadi di suatu instansi atau perusahaan. 
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