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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebuah perusahaan pasti mempunyai elemen penting dan salah satunya 

adalah sistem  informasi akuntansi, Sistem administrasi dan sistem keuangan yang 

akuntebel, baik, rapi, dan terpercaya adalah faktor penting untuk menilai 

perusahaan yang sehat. Manager akan dengan  mudah  mengelola perusahaan 

apabila perusahaan tersebut mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik. 

Manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan informasi 

keuangan berupa susunan catatan, formulir, laporan, dan semua informasi 

keuangan tersebut merupakan bagian dari sistem informasi. Informasi adalah 

unsur yang sangat penting dan paling mendasar untuk perusahaan, karena 

perusahaan membutuhan informasi sebagai sumber daya yang vital bagi 

keberlangsungan hidup perusahaan. Informasi juga dapat berfungsi untuk 

mengerahkan dan memperlancar kegiatan perusahaan. Manajemen dapat 

melakukan pengambilan keputusan apabila mempunyai informasi yang akurat dan 

rinci. 

Perusahaan pada umumnya pasti mempunyai kas. Harta perusahaan yang 

paling likuid, dan komponen aktiva yang paling rawan untuk diselewengkan 

adalah kas. Perusahaan sangat membutukan sistem  informasi akuntansi yang baik 

dan efektif terhadap kas, pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan 

membutuhkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efisien dalam 

menyajikan  suatu  pertanggung  jawaban atas  laporan keuangan. Berdasarakan 
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informasi yang diberikan oleh pihak akuntansi, manajemen dapat mengambil 

keputusan dan  kebijakan serta pengawasan yang dibutuhkan perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar informasi yang diberikan itu benar 

dan tepat penyajiannya, maka informasi yang diberikan harus benar dan tepat. 

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) adalah lembaga 

keuangan swadaya masyarakat berbasis syariah. KSPPS merupakan suatu 

organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan berupa fasilitas pembiayaan berbasis syariah 

merupakan fungsi utama dari KSPPS. Hal itu dilakukan agar KSPPS dapat 

mempertahankan keberlangsungan hidupnya, mengembangkan dan memajukan 

usahanya. 

KSPPS harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip amanah, siddiq, 

fatonah, dan tabliqh, termasuk dalam  hal  penetapan  margin keuntungan dan 

nisbah bagi hasil. KSPPS dalam mempertahankan usahanya mempunyai berbagai 

kegiatan tertentu, KSPPS menyediakan berbagai macam produk perbankan yang 

meliputi simpanan dan pembiayaan. 

KSPPS sangat membutuhkan informasi, untuk menunjang proses 

bisnisnya, serta untuk mengelola dan mengembangkan produk-produknya, 

keadaan atau posisi keuangan yang dimiliki perusahaan saat ini adalah informasi 

penting yang dibutuhkan KSPPS. Hal itu dikarenakan segala jenis transaksi yang 

sedang dan akan dilaksanakan selalu berkaitan dengan akun kas. 
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Penerimaan kas adalah informasi yang sangat penting bagi KSPPS, dari 

informasi tersebut KSPPS dapat mengetahui seberapa besar jumlah penerimaan 

kas dalam periode tertentu, apakah penerimaan tersebut sudah dapat dikategorikan 

efektif dan efisien atau malah sebaliknya, oleh karenanya Sistem Informasi 

Akuntansi Penerimaan Kas sangat dibutuhkan perusahaan. 

KSPPS M@ndiri Mitra Muamalat Getasan  merupakan lembaga keuangan 

yang beroprasi disektor simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah. KSPPS 

M@ndiri Mitra Muamalat sudah mempunyai Sistem Informasi Akuntansi, namun 

dalam prosesnya Sistem Akuntansi tersebut masih belum efektif dan efisien 

khususnya dalam hal penerimaan kas. Masih adanya proses yang bersifat manual 

yaitu dengan tulis tangan yang menyebabkan banyak memakan waktu dan juga 

dalam  melakukan pembuatan laporan untuk manajer semakin lama. Perbedaan  

jumlah antara catatan manual dan catatan komputer juga faktor belum efektif dan 

efisiennya proses sistem akuntansi yang ada di KSPPS M@ndiri Mitra Muamalat. 

Kesimpulan dari uraian diatas adalah betapa pentingnya kas dalam  menunjang 

kelancaran operasional perusahaan dan untuk mengatur penerimaan kas sendiri 

diperlukan adanya suatu sistem dalam penerimaan kas.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Pentingnya sebuah sistem informasi akuntansi dalam menunjang kegiatan 

oprasional perusahaan, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini 

adalah sejauh mana penerapan sistem informasi akuntansi prosedur penerimaan 

kas pada KSPPS M@ndiri Mitra Muamalat Getasan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

  Kegiatan oprasional perusahaan membutuhkan Sistem informasi akuntansi 

yang baik, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauh mana penerapan sistem informasi akuntansi prosedur penerimaan kas pada 

KSPPS M@ndiri Mitra Muamalat Getasan 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu 

pengetahuan dibidang ekonomi terutama akuntansi yaitu mengenai sistem 

informasi akuntansi tentang penerimaan kas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan  masukan dan sumbangan pemikiran dalam menciptakan 

sistem yang lebih baik. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan. 

c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang sistem informasi 

penerimaan kas yang di jalankan oleh KSPPS M@ndiri Mitra Muamalat 

Getasan. 


