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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Perkembangan  dunia bisnis di indonesia mengalami kemajuan yang sangat 

pesat dan modern, persaingan semakin terasa ketat dalam skala global maupun 

internasioanl. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah 

mendorong kemajuan dalam teknologi, produk dan proses, serta terbentuknya 

masyarakat informasi. Perusahaan selaku pelaku bisnis harus memperhatikan 

kemajuan teknologi agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Dewasa ini peranan informasi tidak dapat dipisahkan dari kehiduan manusia 

maupun organisasi. Di dalam sebuah perusahaan informasi yang tepat waktu, 

relevan, akurat merupakan faktor-faktor yang penting dalam manajemen 

organisasi atau perusahaan, karena dengan danya informasi ketidakpastian tidakan 

yang diambil oleh perusahaan dapat dikurangi dan manajemen dapat mengambil 

keputusan yang baik bagi kelancaran kegiatan perusahaan.  

Penerapan sistem informasi akuntansi kasir yang tepat dengan kondisi dan 

situasi yang dihadapi sangat membantu kelancaran transaksi dalam menyediakan 

data dan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam mengambil 

keputusan, melakukan pengawasan, dan mengoperasikan perusahaan secara 

efesien. 

Dengan pengelolaan sistem yang baik, informasi yang handal dapat 

dihasilkan. Laporan keuangan merupakan salah satu contoh informasi yang 

digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk menilai suatu perusahaan. 

Keandalan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya 

sistem akuntansi yang diterapkan pada perusahaan. Namun, dalam suatu 

perusahaan masih sering ditemui berbagai masalah dalam memahami dan 

mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik.  
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Dengan adanya unsur pengendalian atau pengecekan dalam sistem 

akuntansi, berbagai kecurangan, penyimpangan, maupun kesalahan yang mungkin 

terjadi dapat dihindarkan atau dapat dilacak untuk diperbaiki. Pengendalian-

pengendalian di sistem informasi berbasis komputer ini digolongkan menjadi dua 

macam yaitu pengendalian umum (general control) meliputi pengendalian 

dokumentasi ; dilakukan untuk menentukan tujuan dan gambaran sistem informasi 

seperti yang seharusnya berjalan, pengendalian kerusakan perangkat keras ; 

dilakukan untuk mendeteksi apakah ada kesalahan atau tidak berfungsinya 

perangkat keras. Dan pengendalian aplikasi (application controls) meliputi 

pengendalian masukan ; dilakukan untuk mengetahui apakah ada data yang 

diterima untuk diproses oleh EDP sudah diotorisasi diubah bentuk yang dapat 

dibaca oleh mesin dan identifikasi. 

        PT. Inti Ganda Perdana merupakan subyek penelitan ini adalah peusahaan 

yang bergerak dibidang manufacuring. Saat ini perusahaan tersebut telah 

menerapkan sistem informasi yang telah terkomputerisasi. Jika sistem informasin 

akuntansinya berjalan dengan lancar maka semuanya akan berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut 

dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL 

TERHADAP  EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

KASIR”. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah 

diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal PT. Inti Ganda Perdana ? 

2. Bagaimana efektivitas sistem informasi akuntansi  kasir pada PT. Inti Ganda 

Perdana ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal pada PT. Inti Ganda 

Perdana. 

2. Untuk mengetahui efektivitas sistem infomasi akuntansi kasir pada PT. Inti 

Ganda Perdana. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan dan mengambangkan 

pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik mengenai 

pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi. 

2. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai PT. Inti Ganda 

Perdana, khususnya mengenai pengendalian internal terhadap sistem informasi 

akuntansi. 

3. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

PT. Inti Ganda Perdana mengenai penerapan sistem informasi akuntansi. 

 

1.5    Batasan Penelitian 

Untuk memberikan gambaran penerapan pengendalian yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup penelitian 

yaitu pemeriksaan terhadap efektivitas sistem informasi akumtamsi kasir. 

 

1.6    Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari Bab I 

Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian. Deskripsi dari 

masing-masing bab ini sebagai berikut : 
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Bab I     Pendahuluan 

 Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan  

penelitian, Manfaat penelitian, Batasan masalah dan Sistematika 

penulisan.  

Bab II    Landasan Teori  

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini. 

Bab III  Metode Penelitian  

 Bab ini menguraikan Desain Penelitian, Tahapan Penelitian, Model 

Konseptual Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Waktu dan Tempat 

Penelitian, Metode Pengambilan Sampel dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV Pembahasan 

 Bab ini Menguraikan Profil Perusahaan, hasil analisis data, Pembahasan 

(diskusi) hasil Penelitian. 

Bab V Penutup  

 Bab ini berisikan kesimpulam dan saran yang berkaitan dengan penelitian. 
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