
BABI 

PENDAHULUAN 

1..1 LA TAR BELAKANG 

Perusahaan dapat beroperasi dengan didukung oleh sumber daya manusia, 

ISDologi, sumber daya alam, modal serta masyarakat. Perkembangan teknologi dan 

illfonnasi juga semakin berkembang pesat, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat 

mcngik:utinya. Muncul banyaknya persaingan yang ketat, dimana pesaing-pesaing 

ymg berpotensi mampu membuat produk baru yang beraneka ragam dan lebih 

berkualitas, Perusahaan dituntut dapat membuat produk yang berinovasi, oleh karena 

itu perusahaan membutuhkan biaya dan modal yang cukup untuk dapat melakukan 

tegiatan tersebut. 

Dalam perkembangan dunia usaha, diperlukan sikap profesionalis dari setiap 

elemen yang ada dalam perusahaan serta pengendalian yang memadai agar semua 

tegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat penting agar perusahaan 

dapat menjaga kelangsuagan hi4w>nya_ Sikap profesional tersebut dapat tercemin dari 

kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar, yaitu strategi dimana perusahaan 

dapat memanfaatkan semua peluang dan kekuatan yang ada dan mampu menutup 

kelemahan serta menetralisir hambatan, strategi dalam dinamika bisnis yang dihadapi. 

Semua itu biasa dilakukan apabila manajemen mampu mengambil keputusan yang 

didasarkan pada masukan obyektif . 

Perencanaan dan penyusunan strategi keuangan yang baik sangat dibutuhkan 

perusahaan untuk dapat mengimbangi persaingan yang ada. Salah satu penunjang 
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agar perusahaan dapat tetap berjalan adalah kas. Kas merupakan aktiva yang paling 

lancar, dalam arti istilah kas sehari-hari dapat disamakan dengan uang tunai yang 

da.pat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup 

meounjang perusahaan untuk beroperasi dengan lanear terutama dalam kegiatan 

pengeluaran kas yang meliputi pembelian barang dan jasa, memihki harta, membayar 

butang, membiayai operasi serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kas digunakan untuk 

membiayai baik untuk pembelian aktiva, pembelian saham, pengeluaran untuk beban, 

dian tentunya kas juga berperan aktif dalam rnenghasilkan laba untuk perusahaan. 

Perusahaan yang sudah besar menggunakan dana kas kecil karena dianggap 

penting untuk menunjang kelancaran aktivitas dari perusahaan . Pengeluaran kas 

untuk yang jumlahnya relatif kecil, sangat tidak efektif bila dilakukan dengan 

menggunakan eek. Untuk itu perusahaan biasanya membentuk suatu dana khusus 

yang disebut dengan dana kas kecil (Petty Cash Fundy: Setiap pengeluaran yang 

relatif kecil tidak efektif ji ka dilakukan dengan menggunakan eek disebabkan 

penarikan eek membutuhkan waktu yang lama. Dana kas kecil dapat dipakai dengan 

segera untuk semua pengeluarag, yang relatif kecil. Biasanya pengeluaran yang 

termasuk dalam dana kas keeil itu sifatnya pengeluaran rutin. Pengeluaran yang 

dilakukan dengan dana kas kecil adalah seperti biaya makan minum, biaya 

perlengkapan, biaya keperluan kantor, serta biaya-biaya lainnya. 

PT Surya Alam Tungga1 beralamatkan di Jalan Raya Tropodo no li6 

Waru,Sidoarjo, merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam distributor hasil 

laut yaitu udang, yang dimana dalam aktivitas bisnisnya tidak terlepas dari aktivitas 

kas kecilnya. Dalam hai inilah, untuk menunjang aktivitas PT Surya Alam Tunggal 



pengendalian leas kecil melalui pelak:sanaan pengendalian internal 

•llllillp bs kecil . Dimana pengendalian internal atas kas kecil merupakan aktivitas 

:.-. cilabakan untuk menilai atas penerimaan dan pengeluaran kas kecil yang terjadi 

perusahaan. Sehingga dengan penerapannya dalam perusahaan dapat 

--ISi tingkat kecurangan atau kesalahan prosedur kas kecil yang terjadi dalam 

PT Surya Alam Tunggal ini di dalam kegiatan aktivitas usahanya telah 

--=apkan pengendalian internal terhadap kas kecilnya selama ini. Tetapi dalam 

p eapmnya. masih terdapat beberapa permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang 

I fl I ghn yang tidak sesuai dengan prosedur pengendalian internal kas kecil 

Mengingat pentingnya penerapan pengendalian internal terhadap aktivitas kas 

lmcii dalam perusahaan ini, maka penulis tertarik untuk membahas lewat proposal 

••J&. dengan judul P611.ilaian...fengendalian Internal Pengelolaan Dana Kas 

U RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan 

4lbn1 pertanyaan adalah bagaimana penilaian dan penerapan pengendalian internal 

pmgelotaan dana kas kecil pada PT Surya Alam Tunggal di Waru Sidoarjo? 
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b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen PT Surya Alam Tunggal 

untuk mengevaluasi pengendalian · internal terhadap pengelolaan dana kas 

kecil yang telah terjadi di dalam perusahaannya. 

L5 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup 

png akan dibahas dari pennasalahan yang diteliti . Ruang lingkup permasalahan yang 

mn dibahas adalah mengenai penilaian pengendalian internal terhadap pengelolaan 

... kas kecil periode bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2015 di dalam 

Pr Surya Alam Tunggal di Waru Sidoarjo . 
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