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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Saat ini setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang
sedang melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran

dan

bangsanya.

Indonesia

sebagai

salah

satu

negara

berkembang, saat ini sedang melaksanakan pembangunan diberbagai bidang
perekonomian yang meliputi industri, perdagangan, perhubungan dan
pertanian. Bangsa Indonesia pada masa sekarang ini sedang giat
melaksanakan pembangunan guna mencapai masyarakat adil dan makmur
baik material maupun spiritual. Dari segi material diharapkan dukungan
seluruh masyarakat agar dapat menggunakan seluruh modal kekayaan bangsa
Indonesia untuk kreatifitas dalam perekonomian, sedangkan dari segi spiritual
sangat diharapkan munculnya masyarakat yang cakap dan cerdas serta
berakhlak yang baik sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar
sesuai dengan yang dicita-citakan.
Dunia usaha merupakan salah satu faktor yang menunjang
pembangunan dibidang perekonomian dituntut dapat bekerja secara efisien
dan efektif dalam segala segi sehingga perusahaan dapat mempertahankan
eksistensinya serta mampu memenangkan persaingan yang akan menuju
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk mencapai
hal

tersebut,

maka

perusahaan

harus

1

memiliki

manajemen

yang
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berpengetahuan luas. Berhasil tidaknya tujuan suatu perusahaan sangat
tergantung pada manajemen perusahaan itu sendiri. Manajemen yang baik
adalah manajemen yang dapat bekerja secara efektif dan efisien dan juga
dapat

menetapkan

kebijakan-kebijakan

yang

menguntungkan

dalam

hubungannya dengan tujuan akhir dari perusahaan yaitu memperoleh laba
yang maksimum dengan biaya yang minimum.
Pada perusahaan yang masih kecil, manajemen bisa dikelola oleh
beberapa orang saja yang mempunyai tugas rangkap, akan tetapi untuk
perusahaan yang besar pengelolaan manajemennya tidak lagi dapat dilakukan
oleh beberapa orang saja yang mempunyai tugas rangkap, tetapi hendaknya
dapat dilakukan dengan pembagian tugas yang tepat dan jelas. Dalam
melaksanakan tugas tersebut manajemen memerlukan suatu alat yang dapat
membantunya dalam melakukan pengawasan atau pengontrolan yaitu Struktur
Pengendalian Intern (SPI).
Struktur Pengendalian Intern ini disusun bukan bertujuan untuk
menghilangkan segala macam bentuk kesalahan atau penyelewengan,
melainkan sebagai alat bantu untuk pengawasan dan pengontrolan agar
kesalahan atau penyelewengan tersebut dapat diminimalkan sampai batas
yang dapat ditolerir, sehingga informasi yang penting dapat diterima oleh
pihak manajemen secara tepat waktu dan akurat.
PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten sebagai salah satu badan
usaha swasta yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai alat
pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas pengelolaan keuangan yang
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dipercayakan kepadanya. Dalam menyusun laporan keuangan tersebut, pihak
manajemen menggunakan akuntansi sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan dengan hasil operasi perusahaan.
Sebagai media komunikasi, laporan keuangan harus mempunyai
kualitas tertentu dan mengandung arti yang dapat diinterprestasikan dalam arti
yang sama baik oleh pihak manajemen sebagai penyaji maupun oleh pihakpihak lain sebagai pemakai laporan. Dapat dikatakan bahwa harus ada
kesamaan bahasa terhadap pengertian yang terkandung dalam laporan
keuangan tersebut. Dengan demikian, diperlukan satu pedoman atau kriteria
yang telah disepakati bersama antara pihak manajemen dan pemakai laporan.
Setiap perusahaan mempunyai keunikan tersendiri dalam struktur
pengendalian intern atas penjualan dan penerimaan kas. Dengan demikian,
rumitnya masalah dan seringnya terjadi penyelewengan serta terjadinya
kecurangan akibat pesatnya perkembangan dunia usaha maka diharapkan
perusahaan dapat menetapkan kebijaksanaan akuntansi yang sehat serta
menerapkan Struktur Pengendalian Intern yang baik dalam menghasilkan
laporan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Aktivitas
utama perusahaan adalah melaksanakan penjualan sampai terjadinya proses
penerimaan uang kas yang dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan
dari perusahaan itu sendiri.
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Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan
mencoba menjadikan pokok permasalahan yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini dengan judul “ ANALISIS PENGUJIAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA
PT. MONDRIAN GARMENT MANUFACTURE KLATEN “.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan yang
dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana pengujian pengendalian intern terhadap
penjualan dan penerimaan kas pada PT. Mondrian Garment Manufacture
Klaten telah dilaksanakan secara memadai ?

C. Tujuan Penelitian
Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat
memenuhi tujuan yaitu: Untuk mengetahui apakah perusahaan ini telah
melaksanakan pengujian

pengendalian intern terhadap penjualan dan

penerimaan kas secara memadai.

D. Manfaat Penelitian
Penulis dalam melakukan penelitian berharap bahwa penelitian ini
dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
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1. Bagi Perusahaan
Agar dapat meningkatkan pengawasan dan pengontrolan kesalahan atau
penyelewengan terhadap transaksi penjualan dan penerimaan kas pada
pihak manajemen dibidang keuangan.
2. Bagi Peneliti
Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bagi Pihak Lain
Agar dapat memberikan informasi mengenai suatu gambaran bagi
penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan
pembatasan pada masalah yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana
setiap bab akan menguraikan sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta
sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori yang melandasi
penelitian ini, pengertian dari landasan-landasan teori yang akan
dipakai dalam pembahasan tentang:
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1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern
2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern secara umum
3. Struktur

Pengendalian

Intern

terhadap

penjualan

dan

penerimaan kas
BAB III

METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan jenis penelitian, lokasi
penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan
metode analisis data.

BAB IV

ANALISIS DATA PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran obyek
penelitian antara lain: sejarah berdirinya PT. Mondrian Garment
Manufacture, struktur organisasi, jenis dan bidang usaha, struktur
pengendalian intern terhadap penjualan dan penerimaan kas, serta
pelaksanaan struktur pengendalian intern terhadap PT. Mondrian
Garment Manufacture Klaten.

BAB V

PENUTUP
Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang apa yang menjadi
kesimpulan dan saran yang bersumber dari hasil analisa yang telah
dilakukan, dan diharapkan dapat memberikan saran yang dapat
bermanfaat bagi PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten.

