
1

Perancangan sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada KUD Lalung 

Jaya di Karanganyar 

 

Christina Anjar Setioning 

F. 1301034 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Ruang lingkup perusahaan yang semakin luas dan berkembang secara 

otomatis akan mengakibatkan semakin banyaknya tugas seorang pimpinan 

perusahaan. Menjaga keamanan harta milik perusahaan dan mencegah kesalahan 

dan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan adalah menjadi tanggung 

jawab yang utama bagi seorang pimpinan perusahaan. 

 Dengan tugasnya yang semakin banyak dan rumit itu, seorang pimpinan 

perusahaan tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atau secara 

pribadi terhadap jalannya operasi perusahaan tanpa bantuan bawahannya. Hal ini 

akan memaksa seorang pimpinan untuk mendelegasikan sebagian wewenangnya 

tersebut kepada bawahannya.  

 Melalui pemeriksaan dan analisis atas laporan - laporan dan catatan - 

catatan yang diperoleh secara terus - menerus dan berkesinambungan, manajemen 

dapat meletakkan kepercayaannya terhadap laporan keuangan yang akan 

digunakannya. Hal ini yang mendorong pihak manajemen untuk terus 

mempertahankan adanya suatu sistem pengendalian manajemen termasuk sistem 
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pelaporan yang baik, yang tak lain untuk mendelegasikan tanggung jawab secara 

tepat. 

 Sistem pengendalian intern (SPI) sendiri bisa dibedakan menjadi 2 

berdasarkan tujuannya, yakni pengendalian administrasi dan pengendalian 

akuntansi (Tuanakotta, 1982:94). Pengendalian akuntansi meliputi struktur 

organisasi dan semua prosedur dan catatan yang berhubungan langsung dengan 

pengamanan harta milik dan dapat dipercayainya catatan-catatan keuangan 

perusahaan, sedangkan pengendalian administrasi meliputi struktur organisasi dan 

semua ukuran serta metode yang dikoordinasikan dalam suatu organisasi. 

 Walaupun lebih ditekankan untuk kepentingan manajemen, namun SPI 

juga mempunyai fungsi yang penting untuk keperluan audit atas laporan 

keuangan. Dengan kata lain, SPI diperlukan baik oleh manajemen maupun 

auditor.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian, 

melakukan perancangan pengendalian intern pada sebuah koperasi yaitu Koperasi 

Unit Desa (KUD) Lalung Jaya di Karanganyar. Pada kunjungan awal penulis, 

pengurus KUD mengungkapkan bahwa pada kepengurusan lama di KUD Lalung 

Jaya, telah terjadi beberapa tindak kecurangan, yaitu adanya penyelewengan dana 

kas untuk keperluan pribadi karyawan. Kejadian tersebut menjadi salah satu 

indikasi bahwa SPI yang selama ini ditetapkan kurang efektif. Pada kunjungan 

berikutnya, penulis menemukan bahwa pada kepengurusan sekarang, beberapa 

sistem dan prosedur suatu transaksi masih mengikuti prosedur yang diterapkan 

kepengurusan lama. Dimana prosedur tersebut mempunyai pengendalian yang 

lemah atau berisiko tinggi. Seperti misalnya, uang kas yang diterima tidak 
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langsung disetor ke bank setiap hari, uang kas disimpan sendiri oleh salah seorang 

karyawan tanpa melibatkan karyawan lain ataupun unit lain, dan satu transaksi 

diselesaikan oleh satu orang. Untuk mengatasai permasalahan tersebut, KUD 

Lalung Jaya memerlukan suatu SPI yang baik. Oleh karena itu penulis ingin 

mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi KUD Lalung 

Jaya dengan melakukan suatu penelitian dan merancang SPI yang baik.  

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi KUD Lalung Jaya tersebut, di 

dalam melakukan perancangan pengendalian intern ini, penulis lebih menekankan 

pada pengendalian akuntansi. Apabila dijabarkan secara luas, pengendalian 

akuntansi meliputi pencegahan dari penggelapan, pencurian dan kesalahan, 

adanya jaminan bahwa tugas-tugas dikerjakan oleh orang-orang yang betul-betul 

mampu, adanya jaminan bahwa tugas-tugas dapat berlangsung terus seandainya 

ada pergantian karyawan, untuk menghindari dan menemukan penggelapan dan 

pencurian, dan adanya jaminan bahwa penggelapan, pencurian dan kesalahan 

dapat dicegah secara cepat. Oleh karena itu, kasus-kasus penyelewengan yang 

terjadi di KUD Lalung Jaya tersebut lebih memerlukan pengendalian bidang 

akuntansi. 

Selain membatasi hanya pada pengendalian akuntansi, penulis juga 

membatasi perancangan SPI hanya pada kas, disebabkan karena sifat kas yang 

sangat likuid, dan karena kas dapat diubah menjadi aktiva lain dan digunakan 

untuk membeli barang dan jasa serta menilai kewajiban dengan lebih mudah  

dibandingkan dengan aktiva yang lain. Karena sifat-sifat tersebut, kas lebih sering 

menjadi sasaran kecurangan dibandingkan dengan aktiva yang lain.  
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Keuntungan atau tujuan utama atas perancangan SPI ini adalah adanya 

peningkatan laba atas pengurangan terjadinya kecurangan atau penyelewengan 

yang terjadi, sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.   

 

B.  Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa untuk mengatasi kemungkinan 

adanya penyelewengan terhadap kas, maka KUD Lalung Jaya memerlukan SPI 

bidang akuntansi yang memadai agar dapat mengantisipasi resiko-resiko tersebut. 

Oleh karena itu penulis ingin mencoba merancang pengendalian intern bidang 

akuntansi yang memadai untuk KUD, dengan mempertimbangkan biaya yang 

dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang SPI bidang akuntansi 

(accounting control) pada kas yang diperlukan, sehingga dapat memberikan solusi 

bagi masalah yang dihadapi oleh KUD Lalung Jaya. 

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi KUD Lalung Jaya, yang dalam hal ini menjadi obyek penelitian, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha untuk 

memperbaiki ataupun merancang SPI. 
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2. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah wawasan pengetahuan dengan 

membandingkan keadaan SPI KUD Lalung Jaya dengan landasan teori yang 

didapat di bangku kuliah. 

3. Bagi pihak lain, sebagai sumbangan pemikiran apabila akan melakukan 

penelitian sejenis. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan:  

 Adanya berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di KUD Lalung Jaya di 

Karanganyar, mengindikasikan bahwa SPI yang ada belum diterapkan secara 

efektif atau SPI tersebut kurang mampu mendeteksi dan mengatasi masalah yang 

ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka harus disusun suatu SPI yang baru, 

yang lebih memadai dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Organisasi 

Strategik 

Manajerial 

Operasional 

Tujuan 

SPI yang ada SPI seharusnya 

Perancangan SPI 
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1. menganilisis atau menelaah SPI yang sekarang digunakan di KUD Lalung 

Jaya, dimulai dengan melakukan survey terhadap SPI yang sekarang 

digunakan dilanjutkan dengan menganalisa hasil-hasil survey tersebut, 

kemudian melakukan identifikasi syarat-syarat SPI yang baik, lalu 

mengidentifikasikan informasi apa saja yang dibutuhkan, selanjutnya 

seluruh hasil analisa tersebut digunakan sebagai dasar penting pada proses 

desain SPI yang ada, 

2. merancang SPI yang baru, disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah 

yang terdapat di KUD Lalung Jaya, 

3. penyerahan rancangan SPI.  

E.  Metodologi Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus pada KUD Lalung 

Jaya di Karanganyar untuk mendapatkan data yang perlukan, pertimbangan 

penelitian di lokasi ini adalah data yang dibutuhkan tersedia di KUD tersebut, dan 

lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis. 

Peneliti mencoba menganalisis masalah yang terjadi, yaitu berupa adanya 

kecurangan dan penyelewengan dan mencari penyebab timbulnya masalah 

tersebut dan akhirnya bisa memberi saran-saran perbaikan. Fokus penelitian ini 

adalah perancangan pengendalian intern khususnya pengendalian intern untuk 

akuntansi pada kas. 

2. Tekhnik Pengumpulan Data 
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Wawancara   : wawancara langsung dengan pengurus maupun karyawan 

karyawan KUD Lalung Jaya di Karanganyar. 

Observasi : Pengamatan langsung ke KUD Lalung Jaya di Karanganyar 

dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang aktual. 

Studi pustaka :  Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

penelusuran kepustakaan untuk mempelajari bagaimana cara 

pengungkapan buah pikiran secara sistematis, kritis dan 

ekonomis.  

3. Jenis Data yang diperlukan  

Data yang diperlukan untuk penelitian ini berupa data kualitatif yang 

terdiri dari : 

a. struktur organisasi dan deskripsi jabatan, 

b. uraian kegiatan tiap unit usaha, baik operasi maupun administrasi 

KUD, dan informasi-informasi lain yang mungkin ada yang berkaitan 

dengan pengendalian intern KUD Lalung Jaya di Karanganyar, 

c. prosedur pengendalian intern pada kas saat ini diterapkan pada 

KUD Lalung Jaya di Karanganyar. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu 

data  yang diperoleh langsung dari KUD Lalung Jaya di Karanganyar. 

F.  Sistematika Pembahasan 
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Dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan secara sistematis masing-

masing bab yang terdiri dari  

Bab I : Pendahuluan. 

Dalam bab ini akan diuraikan secara umum tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 

Bab II: Landasan Teori 

Merupakan bab yang menjelaskan tentang alasan-alasan teori yang 

berhubungan dengan SPI dan obyek yang diteliti. Uraian-uraian tersebut 

berguna sebagai dasar analisis masalah yang ada. 

Bab III:Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Merupakan hasil studi lapangan pada KUD Lalung Jaya. Bab ini berisi 

tentang informasi umum permasalahan dan khususnya informasi yang 

berkaitan dengan pengendalian intern KUD tersebut.  

BabIV: Analisis Data  

Merupakan uraian tentang perancangan pengendalian intern pada obyek 

penelitian, sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang ada. 

Bab V: Kesimpulan  

Merupakan bagian penutup, bab ini akan menyajikan temuan-temuan dan 

rekomendasi yang sekaligus merupakan kesimpulan dan saran-saran untuk 

perbaikan yang mengarahkan pada efisiensi dan efektivitas. 
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