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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Pada umumnya setiap negara, baik negara maju maupun negara 

berkembang dijalankan oleh suatu sistem pemerintahan yang disusun 

berdasarkan ketentuan konstitusionalnya masing-masing. Begitu juga 

dengan Negara Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan ini, 

Negara Indonesia memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu sistem 

pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah yang dijalankan oleh 

suatu lembaga negara atau instansi pemerintah.  

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membutuhkan dana 

kas dengan jumlah kecil maupun besar. Kas merupakan hal yang paling 

penting dalam instansi pemerintahan, karena hampir semua kegiatan 

transaksi atau operasi berawal dan berakhir pada kas baik dari penerimaan 

maupun pengeluaran kas. Kas memiliki karakteristik bentuk yang 

sederhana, ringan, tidak mudah diidentifikasi oleh pemiliknya, dapat 

diuangkan segera, mudah dibawa-bawa serta mudah untuk ditransfer dalam 

kurun waktu yang cepat. Karakteristik tersebut menyebabkan kas sangat 

mudah untuk diselewengkan atau digelapkan. Oleh karena itu perlu adanya 

suatu sistem yang baik untuk mengendalikan transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan kas. Sistem kas yang baik, menghasilkan informasi 

yang baik bagi instansi pemerintah yang bersangkutan dalam rangka 

mengawasi aktifitas-aktifitas instansi pemerintah terhadap rencana-rencana 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan demikian rencana dapat 

berjalan secara efektif, efisien dan terarah. Sistem kas terbagi dua, yaitu 

sistem kas masuk dan sistem kas keluar. Fungsi ini harus dibagi dua karena 

untuk memudahkan dilakukannya pengendalian terhadap sistem penerimaan 

kas dan pengeluaran kas, agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kas. 
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Selain itu, setiap SKPD diwajibkan untuk mengelola keuangannya. 

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah, asas umum, struktur APBD serta rancangan sistem informasi 

akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, 

penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas, 

penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan 

serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (Permendagri No 13, 2006) 

Lingkup penatausahaan pengeluaran kas diantaranya Penyediaan dana 

(SPD), Permintaan Pembayaran (SPP) baik, SPP-UP (Uang Persediaan), 

SPP-GU (Ganti Uang), SPP-TU (Tambahan Uang) maupun SPP-LS 

(Langsung) baik SPP-LS Pegawai dan SPP-LS Barang dan Jasa serta 

Perintah Membayar (SPM) baik SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS 

Pegawai maupun SPM-LS Barang dan Jasa, Pencairan dana (SP2D) serta 

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana. 

Penatausahaan pengeluaran kas khususnya prosedur pengajuan dana 

dan pembuatan laporan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran pada SKPD 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa 

Tengah sampai saat ini dilakukan secara online, yaitu untuk pembuatan 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar 

(SPM), pencatatan transaksi atau kejadian keuangan masih menggunakan 

buku kas umum dengan menggunakan sistem aplikasi e-penatausahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

penulis ingin membahas lebih lanjut tentang sistem akuntansi pengeluaran 

kas dan sistem aplikasi yang digunakan dalam mengelola penatausahaan. 

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan tentang 

“SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN PENGELUARAN KAS 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA TENGAH ”. 
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1.2    Ruang Lingkup Penulisan 

Untuk menjaga obyek penulisan terarah dan mencegah terjadinya 

kekaburan pemahaman maka ruang lingkup penulisan sangat dibutuhkan. 

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan meliputi: 

a. Menjelaskan tentang sistem dan prosedur pengeluaran kas; 

b. Menjelaskan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas daerah pada 

instansi pemerintah; 

c. Menjelaskan tentang penggunaan sistem aplikasi e-penatausahaan dalam 

mengelola penatausahaan pengeluaran kas. 

 

1.3    Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan lebih lanjut mengenai sistem pengeluaran kas daerah 

beserta sistem aplikasi e-penatausahaan yang digunakan dalam mengelola 

penatausahaan pengeluaran kas pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.  

 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

Hasil penulisan  ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 

pihak antara lain : 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem informasi 

penatausahaan pengeluaran kas pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 

yang sekaligus dapat digunakan sebagai bekal untuk dapat menerapkan 

suatu keadaan secara teoritis maupun praktis di bidangnya. 

b. Bagi Instansi 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai sistem 

informasi penatausahaan pengeluaran kas pada DPMPTSP Provinsi Jawa 

Tengah dan juga dapat memberikan infomasi yang dapat digunakan 

dalam menjalankan kegiatan penatausahaan pengeluaran kas. 
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c. Bagi Universitas Diponegoro Semarang  

Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca yang 

ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem informasi penatausahaan 

pengeluaran kas.  

 

1.4    Cara Pengumpulan Data 

1.4.1 Data Penelitian 

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000). Data primer 

biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua 

metode pengumpulan data original. Baik itu penjelasan langsung ataupun 

dari dokumen-dokumen yang telah ada. Data ini diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara langsung kepada Bagian Keuangan DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah  

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dalam proses  

pengumpulanya oleh peneliti misalnya dari Biro Pusat Statistik, Majalah, 

Keterangan keterangan atau Publikasi lainnya (Marzuki, 2000). Data 

sekunder diperoleh dengan melihat bukti dokumen yang digunakan oleh 

staf keuangan, studi pustaka yang didapat dari sumber bacaan yang 

terdapat pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitiannya 
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(Keraf, 2001). Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan penatausahaan pengeluaran kas. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau seorang 

ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Keraf, 2001). Metode 

pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada Bagian Keuangan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. 

c. Studi Pustaka  

Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca 

dan memanfaatkan buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan 

pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode 

tersendiri untuk merumuskan suatu pendapat baru yang berikutnya lebih 

menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian (Keraf, 

2001). Metode studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca dan 

mencatat informasi dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan 

akuntansi pengeluaran kas. 

 

1.5    Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan dari tugas 

akhir ini, maka penulis membuat sistematika penulisan tugas akhir sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

kegunaan penulisan, cara pengumpulan data meliputi data 

penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah 

instansi pemerintahan, visi dan misi, tugas dan fungsi 
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instansi, struktur organisasi dan deskripsi tugas, rencana 

umum instansi dan logo instansi. 

BAB III  : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai 

pengertian sistem dan prosedur, sistem akuntansi, sistem 

akuntansi pengeluaran kas, dokumen, catatan akuntansi 

yang digunakan, fungsi-fungsi yang terkait, bagan alir 

serta pembahasan yang sesuai dengan judul penulisan 

tugas akhir. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan 

saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


