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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan bidang ekonomi di negara, telah  

mengakibatkan berdirinya berbagai perusahaan milik negara ataupun 

perusahaan milik swasta. Pada perusahaan milik negara, yaitu salah 

satu Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Daerah Citra 

Mandiri Jawa Tengah (PD. CMJT). 

Perusahaan ini merupakan perusahaan milik pemerintah 

provinsi Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang perdagangan, 

industri, jasa, dan pariwisata. Dalam menjalankan fungsinya sebagai 

badan usaha, Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah dituntut untuk 

memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan 

serta dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah juga 

merupakan sebagai perusahaan penanaman modal yaitu dengan 

adanya pihak-pihak baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang 

telah bekerjasama dan mengivestasikan sebagian dananya ke 

perusahaan bisa berupa  

Maka dari itu dalam menghasilkan laporan keuangan tersebut 

diperlukan penyelenggaraan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya agar dapat diketahui besarnya penerimaan 

kas yang masuk dari hasil penjualan dan dapat dihitung perbandingan 

pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. 

PD. CMJT mengelola 13 unit perusahaan yang berada di 

beberapa wilayah pulau Jawa. Dalam mengoperasikan semua unit 

tersebut tentunya PD. CMJT melakukan banyak sekali transaksi 

finansial baik dari Unit Usaha Apotek, Manufaktur, Hotel dan 

Pariwisata, Perkebunan, SPBU dan Percetakan.  
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Salah satu pos yang merupakan bagian terbesar dari aktiva 

lancar yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan adalah 

pemasukan dan pengeluaran kas. Kas adalah segala sesuatu (baik yang 

berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan 

diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya 

(Soemarso S.R,2009 : 296).  

Penerimaan kas adalah transaksi yang sering terjadi. 

Penerimaan kas berasal dari pendapatan jasa, penagihan piutang, 

penerimaan bunga investasi, penjualan aktiva, dan berbagai sumber 

pendapatan lainnya. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam 

PSAP No.3 bahwa “Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang 

masuk ke Bendahara Umum Negara atau Derah”. Jadi semua aliran 

kas yang masuk kedalam suatu perusahaan, itu yang dinamakan 

sebagai Penerimaan kas”. 

Oleh sebab itu, dalam pengelolaan keuangan secara umum 

untuk mengelola penerimaan kas dengan baik diperlukan manajemen 

kas, salah satunya adalah melakukan pengisian bukti kas dan 

menginputnya seperti ke dalam buku besar Microsoft Excel, dan 

dalam buku bukti kas dan bukti bank. Apabila pengisian dan 

penginputan kas tidak dilakukan dengan benar, maka akan 

mengakibatkan risiko bagi perusahaan. 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis berfokus rangkaian 

proses dari awal sampai akhir mengenai prosedur penerimaan kas 

pada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah karena penulis 

ingin mengetahui prosedur penerimaan kas yang ada pada Perusahaan 

Daerah khususnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

Prosedur ini suatu departmen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri 

dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi 

dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar diantaranya adalah 
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menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, 

memilih(mensortasi), memindah, dan membandingkan. Memang 

diperlukan ketelitian yang kuat untuk mengelola keuangan terutama 

dalam hal kas yang sangat berpengaruh besar dalam perkembangan 

perusahaan dimasa depan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Tugas Akhir 

“PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA PERUSAHAAN 

DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di 

atas maka perlu untuk membatasi permasalahan dalam laporan ini, 

penulis akan memfokuskan ruang lingkup masalah yang diangkat 

adalah Prosedur Penerimaan Kas Pada Perusahaan Daerah Citra 

Mandiri Jawa Tengah mulai dari :  

1. Pengertian prosedur penerimaan kas 

2. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas  

3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur 

penerimaan kas 

4. Bagian-bagian yang terkait dalam prosedur penerimaan kas 

5. Bagan alir dokumen prosedur penerimaan kas 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1  Tujuan Penulisan 

  Dalam penyusunan tugas akhir ini, ada beberapa tujuan yang  

ingin penulis capai, yaitu : 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan 

pendidikan program Diploma III Jurusan Akuntansi di 

Universitas Diponegoro Semarang. 
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b. Untuk  menambah wawasan dan pemahaman mengenai materi 

yang telah dipelajari saat proses perkuliahan. 

c. Untuk mengetahui  besar kas yang dimiliki oleh Perusahaan 

Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 

d. Untuk mengetahui prosedur penerimaan kas pada Perusahaan 

Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 

e. Menjadi salah satu bahan literatur dan referensi bagi semua 

pihak yang berkepentingan terhadap penelitian dalam laporan 

ini. 

 

1.3.2  Kegunaan Penulisan 

Kegunaan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

a. Bagi Akademisi 

1) Dapat dijadikan bahan bacaan, penambah wawasan dan 

bahan kajian lebih lanjut tentang prosedur penerimaan kas 

pada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 

2) Sebagai sarana untuk menambah informasi dan referensi 

bacaan khusunya bagi akademisi yang akan menyusun 

Tugas Akhir yang bertema prosedur penerimaan kas pada 

Perusahaan Daerah. 

3) Menjalin hubungan baik dengan pihak dinas 

b. Bagi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah 

1) Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan 

pihak Universitas Diponegoro Semarang. 

2) Memperoleh masukan objektif yang dapat masukan 

objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademis, guna meningkatkan produktivitas perusda. 
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1.4 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1 Jenis Data ( Data Primer / Sekunder ) 

Dalam menyusun tugas akhir dibutuhkan data yang lengkap, 

relevan dan objektif serta merupakan data yang dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis data yang digunakan 

dalam menyusun tugas akhir ini terdapat 2 bentuk : 

1. Jenis data menurut sumbernya yaitu : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh 

seorang peneliti langsung dari objeknya ( Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1995 Lukman Ali). Penulis 

memperoleh dengan cara melakukan wawancara 

terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu 

memberikan masukan dan informasi-informasi yang 

dibutuhkan dalam menyusun tugas akhir ini. Seperti 

Bendahara Barang atau Pengurus Barang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan membaca 

buku–buku atau studi keputusan seperti sumber-sumber 

pustaka, peraturan-peraturan Gubernur, Direksi dsb, 

dokumentasi maupun keputusan lain yang berisi teori 

yang berhubungan dengan prosedur penerimaan kas. 

Seperti Jurnal Pentingnya Penerimaan Kas milik daerah 

oleh Gubernur dan jajaran Direksi, Standar Opersional 

dan PSAK 

2. Jenis data menurut sifatnya, yaitu : 

a. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995 Lukman Ali). 

Dalam hal ini penulis mengambil data dari bukti kas, 
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bukti bank, kuitansi dan Check. Standar Operasional 

Perusahaan dan Kebijakan Akuntansi yang digunakan 

di Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 

b. Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk 

angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, 

wawancara atau bahan tertulis (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia 1995 Lukman Ali). Penulis mewawancarai 

beberapa pihak yang seperti pengurus / bendahara 

keuangan yang mengatur kas pada Perusda CMJT. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi serta 

keterangan yang digunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir, ada beberapa metode sebagai berikut : 

a. Observasi 

Studi yang dilakukan dengan pengamatan 

langsung atas kegiatan yang dikerjakan, dengan 

melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dan 

proses yang menjadi objek penelitian. Dengan 

ditempatkanya penulis di bagian keuangan 

memudahkan penulis mengobservasi penerimaan kas 

sehingga ini menambah kemampuan penulis untuk 

mengobservasi prosedur penerimaan kas pada 

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.  

b. Wawancara 

Penulis mencari dan mengumpulkan data dan 

keterangan dengan cara melakukan tanya jawab kepada 

pihak Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah 

yang dianggap mampu memberikan data dan informasi 

yang diperlukan, dan berdiskusi dengan Pembimbing 
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Lapangan Kuliah Kerja Praktik yaitu Bapak Riyantoro 

dan Pengurus / Bendahara Keuangan yaitu Ibu Sri 

Harjanti 

c. Studi Kepustakaan 

Dalam metode ini yag dilakukan penulis adalah 

mencari dan mengumpulkan data melalui berbagai 

sumber seperti buku-buku, peraturan-peraturan, 

maupun sumber referensi lainnya yang berhubungan 

dengan kegiatan Kuliah Kerja Praktik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang dilakukan dalam penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai : 

 

BAB I     :    PENDAHULUAN 

                          Dalam bab ini akan dibahas mengenai, Latar Belakang,  

Ruang Lingkup Penulisan, tujuan dan kegunaan 

penulisan laporan, metode pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAERAH  

CITRA MANDIRI JAWA TENGAH 

                 Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat 

berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, tata 

nilai perusahaan, landasan hukum perusahaan, filosofi 

dan warna, lokasi perusahaan, jam kerja karyawan 

perusahaan, tugas pokok dan fungsi masing-masing 

bidang, dan satuan pengendalian intern Perusahaan 

Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 
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BAB III  :      PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisi penjelasan tentang tinjauan teori 

yang mencakup tentang pengertian prosedur 

penerimaan kas, bagian dan fungsi yang terkait, 

dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang 

digunakan, dan bagan alir dokumen prosedir 

penerimaan kas. Selain itu akan diuraikan tentang 

segala sesuatu yang melandasi pembahasan objek serta 

perbandingan teori yang telah didapat di perkuliahan 

dan praktik terkait prosedur penerimaan kas atas hasil 

usaha pada Perusahaan Derah Citra Mandiri Jawa 

Tengah. 

 

BAB IV   :   PENUTUP 

                                          Dalam bab ini berisi tentang rangkuman dan 

kesimpulan yang didapat oleh penulis mengenai 

prosedur pencatatan penerimaan kas pada Perusahaan 

Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 


