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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Suatu kegiatan usaha pasti akan mebutuhkan pada salahsatunya penerimaan 

kas. Bagi perusahaan melakukan suatu jenis kas yang mempunyai pengaruh 

terhadap pelaksanaan operasional keuangan perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya 

ada berbagai macam jenis penerimaan kas yang ada, namun pada saat ini 

penerimaan kas yang digunakan yaitu dari penjualan piutang. Kas merupakan jenis 

aktiva lancar yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Karena 

keliquiditasan sifat kas tersebut mengakibatkan kas mudah digelapkan dan 

dimanipulasikan.  

 Pengendalian intern terhadap kas dapat dilakukan dengan memisahkan 

fungsi-fungsi yang terkait pada kas. Dalam hal ini adalah fungsi penyimpanan, 

pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Disamping itu juga perlu pengawasan yang 

ketat terhadap kas pada fungsi penerimaan kas. Di dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan, setiap terjadi transaksi penerimaan kas pada penjualan piutang harus 

segera dibuat pencatatan dan penyetoran ke bank. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi terjadinya penggelapan terhadap kas, sistem akuntansi yang baik 

juga diperlukan guna meninjau penerapan intern yang baik dalam perusahaan.  

 Selain sebagai mengatur kas perusahaan berjalan dengan baik, penerimaan 

kas pada penjualan piutang juga dilakukan perusahaan agar tidak terjadinya 

penyimpangan yang terjadi selama masa karyawan melakukan pekerjaannya. 

Dengan tujuan yang sudah direncanakan sesuai dengan sistem yang ada. 

  Dalam kegiatan usahanya PT. Cardig Logistics Indonesia beroperasi 

sebagai perusahaan jasa logistics. Pada PT. Cardig Logistics Indonesia penerimaan 

kas berasal dari pelunasan piutang oleh para debitur perusahaan, dalam hal ini 

prosedur dan strategi perusahaan sangat diperlukan agar mencapai laba yang 

optimal. Persaingan yang ada mengharuskan perusahaan tetap fokus terhadap 

tujuan dan strateginya dalam mengutamakan layanan yang baik kepada pelanggan.  
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Berasal dari pelunasan piutang oleh para debitur perusahaan, dalam hal ini 

prosedur dan strategi perusahaan sangatlah di perlukan agar dapat mencapai laba 

yang optimal. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang besar, 

dimana keuntungan tersebut di harapkan dapat menutup biaya-biaya operasi dan 

kewajiban perusahaan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan penerimaan kas 

maka di perlukan adanya sistem penerimaan kas yang andal dan memadai secara 

sistem dalam suatu perusahaan. 

 Dari uraian di tersebut, maka penulis memiliki minat dalam fokus membahas 

penerimaan kas pada penjualan piutang yang ada dalam perusahaan tersebut.  

 

I.2  Ruang Lingkup 

       Masalah yang akan dibahas dalam praktek kerja lapangan. Hanya pada sistem 

yang terkait dengan penerimaan kas, fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan 

kas yang terjadi pada PT Cardig Logistic Indonesia. 

 

I.3  Tujuan 

Laporan praktek kerja lapangan ini berisikan penjabaran topik yang diambil 

berdasarkan pengalaman selama menjalani program praktek kerja lapangan di 

Cardig Logistics Indonesia yang dikaitkan dengan teori-teori yang dipelajari selama 

di bangku kuliah. Topik yang dimaksud yaitu Tinjauan Sistem Pengeluaran Kas 

Pada PT Cardig Logistics Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan laporan praktek 

kerja lapangan ini adalah:  

a. Tujuan Umum  

1) Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian program studi   

Akuntansi Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta. 

2) Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah program 

studi Akuntansi  Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta. 
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3) Mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah didapat di bangku 

kuliah pada kenyataan yang telah ada di lapangan. 

 

b. Tujuan Khusus 

1) Sebagai bahan perbandingan antara materi yang di dapat selama 

perkuliahaan dengan praktek yang ada pada perusahaan. 

2) Untuk menambah wawasan tentang sistem pengeluaran kas. 

 

I.4  Sejarah Perusahaan  

      PT Catdig Logistics Indonesia didirikan pada tanggal 7 januari 1994 bergerak 

dalam perusahaan logistik untuk kegiatan ekspor dan impor. Berkantor pertama kali 

di halim perdanakusuma jakarta timur dan di tahun 2019 PT cardig logistics 

indonesia sudah berpindah tempat di gedung secure building jakarta timur. Dan PT 

Cardig Logistics Indonesia juga memiliki 5 kantor cabang di indonesia yaitu kantor 

cabang cengkareng, bandung, semarang, denpasar dan surabaya.  
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I.5  Struktur Organisasi  

      Struktur organisasi yang ada pada PT. Cardig Logistics Indonesia adalah 

sebagai berikut :  

 

                   

Sumber: PT Cardig Logistic Indonesia. 

                 Gambar 1. Struktur Organisasi PT Cardig Logistics Indonesia. 

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari bagian yang ada di PT. Cardig 

Logistics Indonesia :  

a. Presiden Direktur  

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

2. Memilih, menetapkan, megawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manajer) 

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan. 

b. Direktur 

1. Menjalankan bisnis perusahaan  

2. Memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan bisnis perusahaan  
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3. Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. 

c. Senior Corsec  

1. Memberikan masukan dalam pengembilan keputusan yang strategis. 

2. Memberikan masukan dalam management.  

3. Memberikan masukan mengenai regulasi bisnis. 

4. Memberikan masukan mengenai etika dalam berbisnis  

d. Senior Legal  

1. Sebagai advokat perusahaan 

2. Sebagai pelaksana perusahaan 

3. Sebagai konsultan hukum perusahaan  

e. Senior HR  

1. Menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi anggaran 

biaya kegiatan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab 

terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan. 

2. Melaksanakan seleksi, promosi, transfering demosi terhadap 

karyawan yang dianggap perlu 

f. Comersial Deputy Direktur  

1. Menerapkan strategi untuk mendorong pendapatan dan pertumbuhan 

bisnis  

2. Melakukan peniliaian risiko saat ada akun pelanggan baru  

3. Menegosiasikan kontrak yang sedang berlangsung dengan supplier 

dan klien  

g. Operation Deputy Direktur  

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan 

operasional perusahaan  

2. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, 

produksi, proyek dan kualitas hasil produksi  

h. Finance dan Admin Deputy Direktur  

1. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta    

meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan 

umum keuangan perusahaan  

2. Mengambil keputusan penting dalam investasi 
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i. Supply Chain Senior Manajer 

1. Memantau proses aliran barang  

2. Mengatur pergerakan material mentah  

3. Mengawasi tim supply chain 

 

I.6   Kegiatan Usaha 

    Dengan makin berkembangnya usaha bisnis yang di buat dengan tujuan 

menghasilkan jasa yang dapat bermanfaat bagi pelanggan, PT. Cardig 

Logistics Indonesia mempunyai kegiatan usaha  adalah sebagai berikut : 

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengurusan transportasi, yang 

meliputi usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume 

besar. 

b. Menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan penyimpanan 

yang meliputi usaha melakukan kegiatan penyimpanan barang 

sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir. 

c. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kurir yang meliputi usaha 

jasa pelayanan pengiriman barng yang dilakukan oleh pos universal. 

d. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas pos komersial, yang 

meliputi penyelenggaraan layanan pos yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pos. 
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I.7 Manfaat  

Manfaat penulisan laporan praktik kerja lapangan dengan judul Tinjauan 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PT. Cardig Logistics Indonesia, 

diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang 

berkepentingan seperti : 

a. Manfaat teoritis  

Dapat menjadi sumber referensi ilmiah dan sebagai sumber 

informasi mengenai prosedur penggajian karyawan. 

b. Manfaat praktis  

1) Bagi penulis  

Mendapatkan gambaran bagaimana dunia kerja yang akan di hadapi, 

sehingga dapat menyesuaikan diri dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang di peroleh selama masa kuliah, serta menambah 

dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai sistem dan 

prosedur mengenai penggajian. 

2) Bagi perusahaan  

Hasil simpulan dari laporan magang ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi manajemen perusahaan 

dalam upaya perbaikan meningkatkan mengenai kinerja laporan 

keuangan khususnya bagian penggajian yang di terapkan perusahaan 

saat ini.  
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