BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Setiap perusahaan baik yang bergerak dalam bidang usaha maupun di
bidang manufaktur bertujuan untuk mendapatkan laba yang optimal dan
tercapainya kontinuitas usaha. Bagi setiap perusahaan informasi itu sangatlah
penting, karena setiap perusahaan membutuhkan informasi sebagai sumber daya
bisnis yang vital bagi kelangsungan hidup perusahaan. Informasi juga berguna
untuk mengerahkan dan memperlancar kegiatan perusahaan dalam membentuk
pihak manajemen untuk mengambil keputusan dalam mendapatkan informasi
yang akurat, maka diperlukan kerja sama yang baik antara pihak yang
berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai oleh
perusahan tersebut.
Kas adalah salah satu harta benda yang dimiliki perusahaan dengan tujuan
untuk melancarkan pekerjaan rutin dan sebagai modal kerja usaha untuk
menghasilkan suatu laba. Oleh karena itu uang kas adalah harta yang paling likuit.
Sistem akuntansi sangat berperan dalam suatu perusahaan karena akuntansi dapat
memberikan informasi yang diperlukan manajemen. Disamping itu dapat
memberikan bantuan dalam menyajikan suatu pertanggung jawaban keuangan
bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan, melalui laporan
keuangan antara lainnya neraca dan perhitungan laba rugi. Berdasarkan informasi
yang diberikan akuntansi, manajemen dapat mengambil keputusan dan kebijakan
serta pengawasan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar
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informasi yang dimakaud benar dan tepat penyajiannya, maka syaratnya adalah
menyusun prosedur akuntansi yang baik.
Pada PT. Bank Sumut Medan, Tbk sistem penerimaan dan pengeluaran kas
mengalami kesulitan dan kesalahan dalam sistem penyetoran iuran serta adanya
kesalahan pada prosedur dalam mengumpulkan bukti pengelolaan kas, sehingga
saya berminat mengadakan penelitian pada perusahaan ini. untuk mendapatkan
informasi akuntansi yang akurat hendaknya diterapkan sistem komputerisasi
dalam memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai penerimaan dan
pengeluaran kas.
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis perlu menguji keefektifan sistem
informasi akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan ini.
Maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyajikannya
dalam bentuk skripsi dengan judul "Sistem Informasi kas pada PT. Bank Sumut
Medan Tbk”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba
merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan penerapan
sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Bank Sumut Medan Tbk.

C. Tujuan Penelitian
Adanya tujuan dari penelitian ini adalah :
l. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerimaan dan pengeluaran kas
pada PT. Bank Sumut Medan Tbk.
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2. Untuk dapat melihat dan memahami secara langsung bagaimana praktek
pelaksanaan sistem informasi akuntansi kas pada PT. Bank Sumut Medan
Tbk.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Sebagai pemahaman bagi penulis untuk mengaplikasikan teori - teori
yang didapat diperkulihaan kedalam suatu organisasi atau perusahaan.
2. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk menyempurnakan system
informasi akuntansi kas pada PT. Bank Sumut Medan Tbk.
3. Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti lain yang
berkaitan dengan sistem informasi akuntansi.

E. Metodologi Penelitian
Adanya metodelogi dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, objek
penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.
1. LokasiPenelitian
Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Bank Sumut Medan Tbk, yang
bertempat di Jl. Dr. Manasyur No.9 Medan
2. Objek Penelitian
Objek penelitian yang diteliti oleh Penulis adalah “Sistem Informasi Akuntansi
pengeluaran dan penerimaan Kas pada PT. Bank Sumut Medan Tbk”.
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3. Sumber Data
Data Penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu : data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data atau informasi yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara) baik dari
individu maupun perorangan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur
organisasi, hasil observasi dan wawancara yang biasa dilakukan penulis.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data, atau informasi yang diperoleh secara tidak
langsung (melalui media perantara) untuk diolah lebih lanjut dan disajikan
baik oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain, misalnya dalam
bentuk tabel ataupun diagram.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data informasi yang akurat yang mengarah kepada
kebenaran yang diperlukan dalam pembuktian penelitian ini maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Teknik Observasi
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh bukti
dan prosedur yang ada pada perusahaan saat dilakukan penelitian.
b. Teknik Interview (wawancara)
Teknik interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pimpinan,
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kepala bagian dan karyawan yang bersangkutan untuk memperoleh
informasi, guna untuk melancarkan proses pengumpulan data yang
dibutuhkan penulis, dimana dalam hal ini wawancara dilakukan secara tidak
terstruktur.
5. Metode Analisa Data
Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan dua metode
analisa yaitu :
a. Metode deskriptif, yaitu data - data yang diperoleh dari penelitian
dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh
gambaran dari masalah tersebut atau bisa juga dibilang suatu metode dengan
mengumpulkan data, disusun, diinterprestasikan dan menganalisis sehingga
memberikan keterangan yang lengkap bagi

pemecahan,suatu

permasalahan yang dihadapi perusahaan,
b. Metode deduktif, yaitu data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa
kembali dengan menggunakan teori - teori yang berlaku sebagai alat analisa
yang berguna mengambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam empat bab yaitu : bal I
pendahuluan, bab II

PT. Bank Sumut Medan Tbk, bab III analisa dan evaluasi

dan bab IV kesimpulan dan saran.
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Tabel 1.1 Jadwal Penelitian
Juni
No

Kegiatan

Mingguan
I

II

III

IV

A. Persiapan

1

Pelaksanaan observasi untuk mendapatkan 
topik tugas akhir

2

Bimbingan untuk pelaksanaan tugas akhir



B.Pelaksanaan

3

Bimbingan

untuk

pengelolaan

data



dalam



perusahaan
4

Pengelolaan

data

perusahaan

penyusunan tugas akhir
C.Pelaporan

5

Bimbingan untuk penulisan BAB I tugas



akhir
6

Bimbingan untuk penulisan BAB II tugas



akhir
7

Bimbingan untuk penulisan BAB III tugas



akhir
8

Bimbingan untuk penulisan BAB IV tugas



akhir
9

Bimbingan tahap akhir dalam penyusunan



tugas akhir
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10



Penyusunan tugas akhir

Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini penulis memaparkan bahasan pemilihan judul, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan
sistematika pembahasan.
Bab II PT. Bank Sumut Medan Tbk
Dalam bab ini, diuraikan adalah sejarah singkat perusahaaan, struktur
organisasi perusahaan

sistcm informasi akuntansi, pembagian dan

karakteristik sistem informasi akuntansi,

tujuan dan cirri-ciri system

informasi akuntansi, kebijakan dan peranan system informasi akuntansi
pada PT. Bank Sumut Medan Tbk.
Bab III Pembahasan
Dalam bab ini penulis mencoba mengadakan analisa, membandingkan
hasil penelitian dan teori yang didapat diperkulialan, menganalisa peranan
sistem informasi akuntansi dan menganalisa sistem penerimaan dan
pegeluaran kas pada PT. Bank Sumut Medan Tbk.
Bab IV Kesimpulan dan Saran
Dalam bab yang terakhir ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dari
penelitian yang telah dilakukan dan seterusnya mencoba memberikan
saran kepada perusalaan yang dianggap perlu untuk kemajuan perusahaan.

Universitas Sumatera Utara

